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 هللا یضر ةريره ىبأ نع هيبأ نع ئربقلا دیم انث لح بلا انثدح فسوب نب هللا دبع ام - ۱
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 نآرةلا لئاضت باتک ۹۹ 1

 بس « نآرقلا لئاضف و هریغا عقوو « رذ ال « باتک و و ةلمسبلا تبث ۰ ( نآرقلا لئاضف بادك)

 لوزن فيك هريذلو ؛ ىضاملا لعفلا ظفلب « لزت ه رذ فال اذک ( لزئام لوأو یحولا لزت فيك باب ) هلوق
 فيك لپ ىذلا لأس ماشه نب ثزاحلا نا و ةشثاع ثيدح ىف هلوز' ةيفيك ف ثحبلا مدقت دقو « عا ةئيصإ « یح ولا

 ایزرلا ىحولا نم مب هقا لور هب *یدبام لوأ د اثیدح ین هلرز' لوأ اذكو « حيحصلا لوآ ىف «یحولا كن
 «هب لزني نم دوجو ىضتقي لوزن نال . "یدبام لوأب ربیعتلا نم صخأ لزن ام لوأب ری ملا نکل « ةقداصلا
 « ماهلاب وأ لازناب نوکی نأ نم معآ یحولا ءاحإو « حولا نم ءاش امب هللا نع اذلبم انايع هل كلا ءیمب كلذ لرأو
 حرش دنع ىلاعت هللا ءاش نإ هركذأف بابلا ثيداحأ نم كلذ عازتا امأو . ةظقيلا ىف رأ مونلا ىف كلذ عقو ءاوس
 رثآلا اذه نايب مدقت ( هلبق باتک لك ىلع نيمأ نآرقلا  نيمألا نءيبملا : سابع نبا لاق ) هل . اهنم ثيدح لك
 سابع نا مالك هيجوتو « نآرقلا لئاضف یهو ةمجرتلا لصأب یامتی وهو « ةدئاملا ةروس ريسفت ىف هلصو نم ركذو
 یعدتس كلذو  ةخسان امو قرم. ال ةررقم ام هيف ین ماکحالا نال « هلبق لزتأ ام ع يج قيدصت نمضت نآرقلا نأ

 لرالا : ثرداحأ ةس بايلا یف فصل ا ركذ مث . ددجما لمضفت ىلع لاد كلذ لكو « ةدم امإو - خوسنملا تابثإ

 وبأو ۰ ریثک نآ نا وه یحو « نجرلا دیع نا وه ( نابيش نع ) هلوق ۰ اعم ةدئاءو سابع نا اثیدح یا و

 اذڪ ( نینس رشم ةنيدلابو نآرقلا هيلع لزني نينس رشع هک« لپ ىنلا ثبل ) هلوق . نمحرلا دبع نا وه ةدلس
 ىلا عطنا اذ] ةنس نيتس شاع لب هنأ هرهاظ اذهو : دودعلا ماماب ءارشع ةندلابو » هری و ؛ ىنممشكلا
 « ةيوبنلا ةافولا ىف هنايب مدقت اك رسکلا ىغلأ ىدارلا نوكي نأ نكمي نکل « نيعبدالا سأر ىلع ثعب هنأ دوبشلا
 شاع هنأ دمةءملاف « نيتسو الا شاع هنأ هنع ءاج نيتسو ثالث نم رک أ وأ نيتس شام هنأ هنع ىور نم لک ناف
 امأو « روبشلا ىف ر كسلا رج ىلع اماو « نينسلا ىف رسكلا ءاغاإ ىلع لمح نأ امإ كلذ فااخي امو « نيتسو اثالث
 ةدم تااكف : نیهررالا سأر ىلع تب هنآ وهو « رخآ هج وب رووششملا نيب و هنيب ممجيب نأ نك_هيف بابلا ثيدح
 «عباتن و رتاوت مث « ىحولا رتف مث « ةرتف ريغ نه ناضمر رمش ىف كلما هيلع لزن نأ ىلا رهشآ ةتس مانلا ىحو
 ليفارسا رأ ليئاكيم هب نرق نيعبدالا سأر ىلع هنأ وأ « ةرتف ريغ نم نينس رشع هک« /هب انتو هرتاوت ةدم تن اکف
 هيلع لزنب ناكل لبرج هب نرق 9 ۰ لس هچو نم ءاج اک نین ثالث قدم ءىثلا وأ ةہاكلا هلا قاب ناك

 ؛ ةدحاو ةلج لري ملو اقرفم لزن هنأ هجرت اب قلتي ام ثيدحلا اذه نم ذخؤي و . کم, نینس رشع ةدم نآرقلاب
 ةدحاو ةلمج نآرقلا لز'أ , لاف سابع نا نع رغآ هجو نم عام او ديبع وبأو یا هجرخآ ام لا راشأ هلعلو
 لع سانلا ىلع هارتتا هانقرف انآرقو ) ارقو . ةنس نيرثع ىف كلذ دعب لزنآ مث « ردقلا ةليل ىف ایفا ءامس ىلا
 ار ةبيش ىبأ نبال ةحرص ىرخأ قو « نينسلا ىف قرف ه لئالدلا ىف قییباو ماحلل ةياور قو « ةيآلا ( ثكم
 جالا د ىف عقو و« حيحص هداساو« 2 ىزلا ىلع هب لري ليربج لمجل « ايندلا ءامسلا ىف ةزولا تاب ف عضو» اضيأ

 لَ ىنلا ىلع هب لزئيام ردق ايندا ءامسلا ىلا ردقلا ةليل ىف ظ وفحا حوالا نم هنم لزنب ناك لي ريج نأ : « ىميلحلل
 ءایسلا ىلا ظوفحلا حوللا نم ةنس نبرشع نم ةليل نيرشع ىف هلك هلزنآ نأ ىلا ؛ الت ىتلا ردقلا ةليل ىلإ ةنسلا كلت ىف
 سم ةدحاو ةلمج لزا هنأ نم مدقت امو « اضيأ ةياهةزمو ةفدعض قیرط نم یراینالا نبا هدروأ اذهو « ایندلا
 ردقلا ليا ریست ىف یدروالا کحو . دمتعملا حیحصلا وه اقرفم كلذ دعب لزنأ مث ايندلا ,امسلا ىلإ ظوفحما حولا



 ۵ 4۹۸۳۰ ٩۷۸ رد ا

 ىنلا ىلع همحن لیربج نأو ةلل نيرشع ىف ليزيج ىلع هتمجب ةظفحلا نأو ةدحاو ةلمج ظوفحملا حوللا نم لزت هنأ

 هيلع هب لزني ام ناضهر ىف 2 ینا ضراعإ ناک ليربج نأ دمتعلاو « بيرغ اضيأ اذهو « ةنس نيرشع ىف هلي

 دعب كل ديزم تاسو « حص دانساب ةبيش نا نباو ديبع وبأ هنع هجرخأ ابف یعشلا هب مزج اذک « ةنسلا لوط ىف

 اذه ىف یتآیسو « ناضهر رش ىف ناک نآرقلاب لیرج لوزن لوا نأ ىحولا ءدب ىف مدقت دقو. باوبآ ةثالث

 ءهدهمهاعت امهادحإ : ناتركح كلذ قو «ناضمر ربش ىف نآرقلاب ب ىنلا ضراعي ناك ليربج نأ باتکلا

 دقو .اماكحأو اذ رعو اليصفتو ةلمج هلازنال افرظ ناضمر ناكف « خسلام عفر و هلم خي 1 ام ةيقبت ی رخالاو

 نم نیذعم تسا ةاروتلا تازنآ ه لاق قلب ىنلا نأ عقسألا نب ةلاو نع « بعشلا » ىف قوبلاو دما جرخأ

 ن« تلخ نيرشعو عبرال نآرفلاو  هذم تلخ ةرشع نال روبزلاو « هنم تلخ ةرشع ثالثا لیحنالاو . ناضهر

 ىف هانلرن آهن ) ىلاعت هلوقا و (نآرقلا هيف لزنأ یذلا ناضهر رهش ىلاعت هلوقا قباطم هلكاذهو . « ناضهد رش

 لرتا م « ايندلا ءامس ىلإ ةلج اف لزنأف < ةايللا كلت تناك ةنسلا كلت ىف ردقلا ةلمل نوک نأ لمتحف 4 ردقلا ةليل

 هلك لزن نآرما نأ بالا ثيدح نم دافتسیو . €( كبر ماب أرفا رل وأ ضرألا ىلإ نرش لاو عبارلا مويلا ىق

 ةرع وأ جب رفس ىف رب ينلا ناك ث يح نيمرهلا ريغ ىف هنم ريثك لزن نکلل « كلذك وهو  ةصاع ةنيدملاو کم

 . ىف لزل ءاوس « ىلدم وبف ةرجملا دعإ لزل امو « کم وبف ةرجهلا لبق لزئام لك نأ حالطصالا نكسلو « ةازغ وأ

 هلوق ۰ كلاثلا ثيدحلا . « نآرقلا فيلأت باب » ىف كلذل ديزم قأيسو « رفسلا لاح اهريغ ىف وأ ةمافالا لاح دليلا

 هلق . ىدهتا ناثع وبأ وه « لاق » لعاف ( ليربج نأ تنا لاق ) هلوق ۰ یعیتاا ناماس نبا وه ( زمتعم انادح )

 ىراخبلا اهفذح ةدايز هلوآ ىف ملم دنع عقوو . ثيدحلا رخآ ىف هنيع دقو « لوبجال ءانبلا ىلع هلوأ منعإ (تئبنآ)

 نم لوأ تعطتسا نا نئوکستال » لاق نالس نع نايثع ىنأ نع : یهو بابل اب امقلعت مدعل و ةفوقوم امرك ادمع

 ناسلس نع نامثع ىبأ نع مصاع قیرط نم هجرختسم ىف قاقربلا هدروآ دقو « فوقوم ثيدحلا « قوسلا لخدي

 تنطف له هثدحي ناك ىذلا نع ةملسس ما مهفتسا « غاز ىنلا كلذ لعاف ؟ ( اذه نم : ةبلس مال لاقف ) هلوق ۰ اعوفم

 رثك ةملكلا هذهو « هنمذ ىف ىم ا ءاقب عم ظفالا ف كش یوارلا نأ ديرب ( لاق اک وأ) هلوق . ال وأ اكلم هنوكلا

 ثيدحلا قايس رهاظو « لیربج باهذ دب عقو ام لاؤلا اذه« یدوادلا لاق . كلذ لثم ىف اه نيثدحملا لامتسا

 نبا ىأ (ةيحد اذه تاق ) هلوق ٠ نیصالل لمتع وه لب « رورظلا نم هاعدا ام ىل ربظي مو« لاق اذك م هفلاخم

 ناكو « باتکلا لوأ لقره ةصق ىف ليوط" نايفس ی ثيدح ىف هركذ مدقت دقو « روپشلا یاحصاا ىلكلا ةفيلخ

 ىلإ ابهاذ مات یا تل ىنلا ىأ ( مات الف ) هو . ةتدود ىلع ابلاغ هلي يالا أي ليربج ناكو « لامپ افوصوم

 ۱ دوصقألا اهل حضوي ام ةيطخلا ىف هنم عقیس مب ءافتكا ةيحد هنأ نو هتنظ م اماع رکي هنأ ىلع لدي اذهو « ذج.ملا

 ند نعرو میل الا هتبسحام هللا نعأ ةملس مآ تلاقف » لم دنعو « ةءلس مأ مالك اذه ( هاب الا هتبسحام ) هلوق

 ىف ( لاق وأ ليج بيم نيذع قلي ىنلا ةبطخ تععس ىتح ) ےلوق ۰ امنايب مدقت دق تامل اهيفو ؛ مسقلا فورح

 : تلف. انذالب خسأ ىف دوجولا وهو : ىوونلا لاق « ضايع هيلع هبن فيح>ضلوهو « ایربخ ات یخ د لسم ةاور

 تاباورلا نم"یش ىف فقأ ملو . حیحصاا بئارغ نم ومف قبراعا اذه نم الا دين املا نم ءىش ىف ثيدحلا اذه رآ مو

 قو «یقمبلا لئالد ١ ىف عفو نشف « ةظيرق یب ةصق ین نوک نآ لمت و« ةصق ىأ ف لا اذه نایب ىلع
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 «بكار وهو الجر ملكي مثلي ینا تأر اهنأ ةثئاع نع » هيبأ نع مساقلا نإ نحرلا دبع ةياور نم «تايناليغلا »

 لپیج كاذ : لاق « ةفيلخ نب ةيحدي : تلق ؟ هنيوبشلا نمي : لاق « هملكت تنك ىذلا اذه نم : تلق لخد املف

 نب رمتعم وه لئاقلاو « ةفيفخلا ةدحوملا رسكو ةزمهلا حتفب ( ىبأ لاق ) هلق ٠ « ةظيرق ىنب ىلا ىضمأ نأ نما

 نب ةماسأ نم لاق ؟ اذه تعمس نم د هلوقو « ثيدحلاب هثدح ىذلا ىدبثلا ىأ « نايثع یال تلقف » هلوقو « ناملس
 دنع نوكي ال نأ لايتحا هتدئافو« ادمتعم ةقث مهيأ ىذلا ناک ولو ةاورلا نم مهيأ نم مسا نع راسفتالا هيف «دیز

 ةروص للغ روصتي نأ كل نأ كثيدحلا اذه ىفو : هريغو ضايع لاق ‹ لاتحالا اذهل عفر هاب قف «كلذك عماسلا

 ةيوقي نأ هللا .اشي نم الا ةيرشبلا ىوقلا فعضل اف هاري نأ یدالا عيطتسيال ةروص هتاذ ىف وه هل نأو ٠ ىدألا
 *تب انايحأو » ىحولا .دي ىف مدقن اک لجرلا ةروص ىف مقلب ینلا ىلا ليربج ىتأيام بلاغ ناك اذهلو « كلذ ىلع
 هجو نيني انه نهو ۰ نیحسحصلا يف تبث اک نیت رم الا اجاع قلخ ىلا هتروص ىلع لب رج رر لو « الجر كلملا ىل

 ةباحصاا كأ نال « راظن هيفو « ةيحذلر ةيل مال ةليضف هرفو اولق . بابلا اذه ىف اذه ةماسأ هیدح لوخد
 تابثا مزلتسیال هبشلا قافتا نالو « ناسحالاو مالسالاو ناميإلا نع هلأسف ءاج ال لجرلا ةروص ىف لیرج اوأر
 نا لاق نی نطق نبال رب لاق دقو ٠ بسح ةروصلا نسح ىف ةيزم هل نوک نأ هتیاغو « ةيونعم ةليضف

 ىربقملا ديعس وبأ وه ( هيبأ نع ) هلوق عبارلا ثيدحلا . ءال : لاق ؟ هش قرضيأ د لاقف هب سانلا هيشأ لاجدلا

 ف نارءالا عقدو و ره ىبأ نع هيبأ نم عمو ةر.ره ىبأ نم ريثكداا ىربقملا دەس مهم دقو , ناسيك

 يا نأ ىلع لاد اذه ( ىطعأ الا ىن ءایبنالا نمام) هلوق ۰ هيرو دیمس یبثت ىلع لاد وهو , نيحيحصلا
 ىَأ ( تایالا نم ) هلو . ةداعملا ىلع رصأ نم هرضإ الو هقدعب اهدهاش نم نام ا ىضتقت ةزجءم نم هل دبال

 نمآو . أدتبم هثمو , یطعال اناث الو عفم تعقو ةلوصوم ام ( رشبلا هيلع نمآ هلثمام ) هلو ٠ قراوخلا تازجعملا
 نم نأش نم رثكأ وأ ةيآ ىطعأ ین لك نأ ىنعملاو ؛ يواسي امو ”ىثلا نيع ةب داريو قلطي لثملاو « هربخ
 ىنمم امت مض اهب ريبعتلا ف ةكدناو « ةدحوملا ءابلا وأ ماللا ىنعمب هياعو , ارلجأل هب نمّوب نأ رشبلا نم اهدهاشإ
 لات هللا لاق اک , دناعيف دحج دق نکس « هسا نع هعفد عيطت بال تیح هيلع ابولغم كلذ نمؤي ىأ «ةبيلخا

 , لاح وهو هيلع ىف رورجا ريمع لوصوملا ىلا عجارلا : ىبطأا لقو ( الظ مبسفنأ امتتقيتساو اهب اودججو 2
 ىأ ( هلثم ةروسب اوتآف ١ هلوق نم هعقوم لثلا عقوءو تازجعملا تايآآلاب دارملاو « ىدحتلا ىف هيلع ابولغم ىأ
 « نموأ » لوقرق نبا اهاكح ةياور ىف عقو « نمآ » هلوق : ( هيينت ر . ةغالبلا ىف ةقبطلا واعو نايبأأ نم هتفص ىلع

 ةياود ىفو . واولا لدب ةريخ الا ءاسلاپ مهضعإ ابثكو لاق . ماصتعالا باتك ىف یأیسو . وا و مث ةرمملا مضإ

 (ىلا هللا ءاحوأ ایحو هتيتوأ یذلا ناكامتاو ) هلوق ۰ فورملا وه لوآلاو < نامآلا نم دم ريغب « نمأ » ىسباقلا
 سیا و «حضاولا زاجيالا نم هيلع لمتشا ال نآرقلا وهو ىلع لز'أ ىذلا ىحول | ام تيدحت یتا یقزجعم نا ىأ
 یتلا ىمظعلا ةزجعملا هنأ دارلا لب « همدقت نم ىتوأ ام تازجعملا نم تؤي مل هنأ الو هيف هنازجعم رصح داراا

 ةزجمم تن اکو « هموق ابي یدحت هريغ اهثيعب امطعي مل هب ةصاخ ةزجعم ىلمعأ ین لک نال « هريغ نود ام صتخا

 ةرحسلا عنصيام ةروص ىلع اصعلاب یتوم هءاج نوعرف دنع ایثاف رحسلا ناك اک هموق لاهل ةبسانم عقت یبف لك

 نوكل ضربالاو هک ءارباو قوملا یسیع ءايحا كلذدكو . هريغإ هئيعإ كلذ عمي لو «] ومنصام تغقلت اكل
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 امل اذطو « هيلا مهتردق لصق مل اع ملمع سنج نم مهاتأف . روپظلا ةءاغ ىف نامزلا كلذ ىف اوتاك ءاکس او ءابطألا

 ملف هلثم ةدوسب اوتأي نأ مادحت ینلا نآرقلاب مهءاج ةغالبلا نم ةيراغلا ىف مب یسینلا مهيف ثعب نيذلا برعلا ناك

 ابا تازجءلا نم هريغ فالخم « ةقيقح الو ةروص ال لثم هل سل نآرقا نآ دارلا ليقو . كلذ لع اوردقي

 نآرقاو ٠ ةقيقح وأ ةروص هلبق ناك نا هلثم ناك ام تازجعملا نم ىطعأ ىسبن لك نأ دارملا لیقو . لثم نع ولختال

 قرطتيال هتيترأ ىذلا نأ دارملا ليقو ٠ «[هبات مرثك ! نوک | نأ وجرأف» هلرقب هفدرأ اذبلف « هلثم هلبق دحا توب ۳

 ق عي دق هئاف هريغ فالخم « هب هيبشتلا هام ليختي مب ىنأي نأ دحأ ردقيال زجعم مالك وه ام او « ليست هيلا

 رظانلا ”ىطخي دةف ؛ أطخال ةضرع رظنلاو « رظن ىلا امهثيب نيج نم جاتحيف ههبش ليخي نأ رحاسلا ردقي ام مهتازجمم

 « اهرضح نم الا اهدهاشإ لف مراصعأ ضارقناب تضرقنا ءاريزالا تازجعم نأ دارملا ليقو ٠ امهيواست نظيف

 نم رضع رمي الف « تاينغملاب هرابخاو هتغالبو هيولسأ ىف ةدامال هقرخو تماما موب ىلإ ةرمتسم نآرقلا ةزجعمو

 ىف هليكتو « تالمتحلا ىوقأ اذهو « هاوعد ةع ىلع لدي نوکیس هلآ ةب ربخأ امم ءىش هيف رهظيو الا راصعألا

 ةزجعمو ؛ ىموم اصعر اص ةقانک راصبألاب دهاشت ةيسح تناك ةيضاملا تازجعملا نأ ینملا لبقو ٠ هدعب ىذلا

 ضارقناب ضرقني سأرلا نيمب دهاشي ىذلا نال کا الجال همای نم نوکیف ةريصبل اب دهاشت نآرقلا

 لاوق الا هذه مظن نکع و : تلق . ارمتسم لوألا دعب ءاج نم لک هدهاشإ قاب لقملا نيعب دماشي یفلاو « هدهانشم

 بلد ( ةمايقا موي اهبات مرثك | نوك نأ وجرأف ) هلوق ٠ اضمب هضءب ىفاذيال ابلصحم ناف ؛ دحاو مالک یف ارلك
 ةجالاو ةوءالا ىلع هلاتشال « هعفن موو هتدئاف ةرثك-! ةرمتسلا نآرقلا ةزجعم نم مدقت ام ىلع مالكلا اذه

 ةروك ذلا ىوجرلا بيترت نسل « دجویس نمو دجو نءو باغ نمو رضح نم هعفن معف ؛نوکیس اب رابخإلاو

 نا قاقرلا باتك یف احضاو كلذ نایب ىقأيسو « اعبت ءایبنالا رثک ا هناف ‹ تقتحت دق ىوجرلا هذهو , كلذ لع

 الو مانفاب ال كاملا هب ىتأي ىذلا ىحولاب لزل امن نآرفلا نأ ةبج نم ةمجرتلاب ثيدحلا اذه قلعتو . ىلاعت هللا ءاش

 « ةغالبلاو زاحيالا عم هملك مائتلاو هفيلأت نسح اهدحأ : ءايشأ ةعبرأ ىف نآرقلا زاجعإ مهضعب عمج دقو . ماحلإلاب

 مو مهلوقع هيف تراح ىح ارث و امظن برملا نم ةغالبلا لهأ مالک بیلاسال فلاخلا هبولسأو هقايس ةروص اهننأث

 هيلع لمتشا ام اما , هنع زجملا ىلع مهل ههبرقت و كلذ ليص# ىلع مهيعاود رفوت عم هلثم ”ىثب ناينالا ىلإ اودي

 لهأ نم ردانلا الإ هضعب هنم عيال ناك امم ةرئادلا عئارشلاو ةفلاسل ممالا لاوحأ نم ىضم ايع رابخإلا نم

 هذه ريغ نمو . هدعإ اهضعب و یوبالا رصعلا ىف ابضعب عقو ىلا نئاوکلا نم ىتأيس ام رابخإلا اپهبار « باتكلا

 ىمتك ٠ هبیذکت ىلع مجعاود رفوت عم اهنع اوزجمف اهتولعفيال مآ اباضق ىف موق زيجعتب تدرو تابآ ةمبرالا
 ةراكب دادزب الو هجم ال همماسو هدادرت نم لعال هئراق نأ اهئمو « هعماسل لصح ىلا ةعورلا اهئمو «تولآ دوبيلا

 فراعمو مولمل همج اهتمو < ايندلا تیقبام مدعتال ةسقاب ةيآ هنأ المو . ةذاذلو ةوارط الإ راركنلا

 ورم انئثدح ) هلوق :سماخلا ثيدحلا . هريغو ضايع مالك نم اصخلم ها . اهدئاوف ىهتتت الو انا یضقنت

 هريغو دقانلا دمت نب وربع نع لسم هجرخآ اذکو . « جرختسلا , یف میم وبأ مزج كلذب و ٠ دقانلا وه ( دمي نبا

 نم ةدمتعم ةخسن ىف تيأرو « شالفلا لع نب ورمع انثدح » فاخل فارامآلا ىف عقوو . ميهاربا نب بوقعي نع

 اوناک ناو ةئالثلا ناف « دمتملا وه لوالاو , افيحصت هنظأو « دلاخ نب ورمع انثدح ه ىراخبلا نع نسنلا ةياور
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 , دمس نب ميهاربا نب بوقعي نع ةياورلاب هريغ نم صخأ دقانلا ركل « ىراخبلا خویش نم نيفورعم
 مدقأو باهش نبا نم انس ربك أ ناسيك نی ملاص لب «نارقألا ةباور نم بارش نبا نع ناسيك نب خاص ةياورو
 . دحاو باب دعب ىلا فدا ىف هل هثيدحتب هحيرصت قيس اک باش نبأ نم مم دق دعس نب ميهارياو « اعام

 یحولا هلوسر ىلع عبات هللا نأ » رذ ىنأ ةباور ىفو « رک ال اذک ( هنافو لبق ی هلوسر ىلع عب ات هللا نا ) هلوق
 نع ماوس رثكو اورشک کم حتف دعب دوفولا نأ كلذ ىف رسلاو لب هنافو برق هلازنإ رثكأ ىأ «ةئافو لبق
 نع ىمامالا نع ىدرواردلا ةياور نم كلذب سنأ ثيدحت بیس ىل عقوو . كلذ بیسب لوزنا رک ماکحالا
 هذروأ « هجأ و ناكام رثكأ : لاق ؟ توع نأ لبق رس ىنلا نع ىحولا رف له : كلام ن سنأ تاأس » یرهزلا
 ىأ ( ىحولا ناکام رشكأ هافوت یتح ) هلوق ٠ میرم يآ نب ديعس نب دمع ةمجرت ىف رصم خيرات » ىف سنوي نا
 هلع ا لوسر قوت مث ) هلوق . ةئمزألا نم هريغ نم رثكأ هيف ىحولا لوزت ناك ةنافو هيف تعقو ىذلا نامزلا
 ناف ءالوأ عقوام فالخ ىلع اریخآ عفو ىذلا اذهو « « ها هافوت ىتح » هلوق ىف ةياغلا هتنمضتام رابظ] هيف ( دعب
 ةرجهلا دغب مث «لیلقا الإ لا وطاا روساا نم لزني مل ةكمب لوزنلا ءانثأ قو « شک مث ةرتفرتف ةثمبلا لوأ ىف ىحولا
 الوزن ةنمزالا زشک | ةو بألا ةايحلا نه ريخألا نمزلا ناك هنأ الإ « ماكحالا بلاغ ىلع ةلمتشلا لاوطلا روسلا تا زن
 : سداسلا ثيدحلا . لوزنلا ةيفيك ىلا ةراشالا هنمضتا ةمجرتلل ثيدحلا اذه ةبسانم ربظت !ذهبو « مدقتملا بسا اب
 بابلا اذه ىف هدارا هجور , ىحضلاو ةروس ىف ابیرق ثيدحلا حرش مدقت دقو« ىروألا وه ( نايفس انئدح ) هلوق

 ءاحنأ ىلع هلوزن ناكسف . الصأ هكرت دصقل ال كلذ ىضتقت هکسل عي ناكاما انامحأ لوزنلا ريخأت نأ ىلا ةراشإلا
 ةدحاو لج لزن ول هنال هظفح ليهست اهنم : کلا نم هوجو اقرفم هلازن ىفو . ىخارتي ةدان و « عباتتي ةران : ىش
 رافکلا ىلع ادر هلوةب كلذ ىلا ىلامتو هناحبس راشأو . هظفح مهاع قشل بتكي الو مهلاغ أر قيال ةيمأ ةمأ ىلع
 ىلاعت ةلوقبو ( كداؤف ةب تبئنل - اقرفم ءانلزتأ ىأ  كلذك , ةدحاو ةلمج نآرقلا هيلع لزن الو اولاقو إل
 هير لوسر ددرت شکل ةب ةيانعلاو هل فرشلا نم همزلتسیام اهتمو . ( ثكم ىلع سانلا ىلع هأرقتل هانقرف انآرقوإ)
 «فرحأ ةعيس ىلع لزنأ هنأ المو : ثداوجلاو ماكحالا نم هنع لأسي ام ةيوجأو هل عقرام ماكحأب هيلعي هبلآ
 « ءاش ام هماك>أ نم خدني نأ ردق هللا نأ امو . ةداع اا قشل ةدحا و ةعفد لز ولذإ < رغم لزب نأ بسانا

 اک روسلا لوزن بیترت ةلقنلا طبض دقو . اعم افازت) نم ىلوأ خوسنلا نم خسانلا لصفنيا اقرفم هلازنا ناکف
 ارقا ) ريسفت ىف مدقت دقو ءاليلق الا تایالا لوز“ بیترت نم اوطبضي مو « نآرقلا فیلأت باب » ىف ىتأبس
 كلذكو « كلذ دعب اهیقاب لزن مث تابآ سمخ الوأ اهلرأ نه لزنف كلذ عمو « تاز ةروس ل وأ اغا ( كبر مساب
 نتسلا باحصأ هجرخأ ام كلذ نم حضوأو . دعب اهرئاس لزت مثالوأ اهلوأ لز اهدعب تلزن ىلا رثدملا ةروس
 0 لوقيف تابالا هيلع لزني قلي ىنلا ناك » لاق ناثع نع سابع نبأ ثيدح نم هريغو ك احلا هحص ةئالثلا

 ىلاعت هقا ءاش نا هنایب یاس امم كلذ ريغ ىلا , اذک امف ركذي ىلا ةروسلا ىف امومض
 نيب برع ناسلب - ایر انآرق ) « برلاو شيرق ناسلب_ نارقلا لرب يصاب - ؟ و ۰ e ۳4 مع م ۰
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 و ۳ 4۵ و - ت

 « فحاصلا ىف اهون, نأ ماشه نم ثراجملا نم نا دبعو ريب لا نب هلا "دبعو ساملا نب دیعسو تباث نا

 نآرقلا نإف « شیرفآ ناسلب اهوبتكاف « نآرقلا ةيبرع نم ةيبرع ىف تباث نب "دیو من ما : مل لاقو
 هاتف ءمهناسلب لزا

 لاق 2 رج نبا نع یک انثدح دسم لاقو . ع هاطع ان دح ماه انثدح می وبا شی - ۰

 نيح لا لوسر ىرأ ین : لوقي تاک مب "نا ه ةّيمأ نم ی ”ن ناو ینربخآ لاق ءاطع ىنربخأ

 "اجر هاج ذإ » هباصصأ نم سایلا هعمو هيلع "را دق نو هیلع و ةنا رع اب يذلا ناک املذ « یحولا هيلع لكي

 گر یبلا رظنف « بیطب خام دعب ةبج ىف مرحأ لجر ىف یرت فيك : هللا كوسراي : لاقف بيطب ختم

 كلذك طبي هجولا رع وه اذإف  هسأر لخدأف لمب ءاجف « لامت ىأ له ىلإ رع راشأذ ولا هءاحف ةعاس
 0 ۶ ۰ ۳ 5 ٠

 : لاف قلب ئزلا ىلإ هب ءیجف لجرا سیل ؟ انآ ةرملا نع ىنلأسي ىذلا نی : اقف هنع یر مس
 و سم ۳ ر 4 ۰

 « كبح ىف مص اك كرم ىف متصا مش« اهعزتاف ةبجلا مو « تام ثالث هلسغاف كب ىلا بيطلا اأ

 هلآ لوقل » رذ ىبأ ةياور ىف (نیبم فرع ناساب  ايبرع ا رق 0 برعلاو شي رق ناساب نآرقلا لزت باب ) هلق

 بمك قيرط نم دواد وبأ جرخأ دقو : نامثع لوق نم بابلا ف روكذف شيرق ةغلب هلوزت امأو . < خا انآ رق یلامت

 «ليذه ةغابال شي رق ةغلب سانلا ”ىرقأف ؛ شيرق ناسلب لز' نآرقلا نا ه دوهسم نبا ىلا بک رع نأ ىراصنالا

 ج ورف نيالا نم هرکذ امامأو < برعلا نم اشيرف نال 6 صا#ا لع ماعلا فاطع نف هملع برملا فطع امأو

 اهوپتک اف ةغللا ىف متفلثعا اذا و لاق ريغ نو ىرخأ قيرط نم « فحاصلا د ىف دواد ىبأ نبا جرخأ دقو . كلذل.

 لاو ٠ مهايغو ليذهو سيقو شيرت باسن یبتات هیلاو نان دع نب دعم نب راز نبا وه رضدو ها 7 رضم ناسلب

 ةعطاق ةلالد مق مل هاو , همظحم ىأ « شی رق ناساب نآرقلا لر » ناثع لوف ینعم : یالف ابلا نب ركب وبأ ىضاقلا

 نهو« برملا ةئسلأ عيمج لز هنأ e) انآرق هانامج U ىلاعت هلوق رهاظ ناف « شرق ناساب هع نآ ىلع

 عيم لا لواتني برعلا مسا نا, ناييلا هيل ف مریغ نود اه رق وآ نوا نود ایه وأ ةعمإر نود رضم دارا هنأ معز

 ىلا امس برقآ ممد الام مشاه ی ناساب لز" لو نأ رخألا غاسل یوءدلا هذه تغاس ولو « ًادحا و ال وات

 مث « هلورت ءادتبا ىأ « شیرق ناسلب لزن » هلوت نوكي نأ لمتحم : ةماش وبآ لاتو . شيرق رتاس نم ی ىنلا
 ها : لاق نأ هتاكتو . ها « فرحأ ةعيس ىلع نآرقلا لزتا باب 2 ف هر رقت قأس اک مريغ ةغلب أرقي نأ حیا

 قأیس اک ایت و اليبسق امتءارف ىف نوذأملا ةعبسلا فرحالاب لزت مث ةعیسلا فرحالا دحآ شيرق ناساب الوأ لزن

 لم فرحألا ىلوأ هئاساب الوأ نآرقلا لز" ىذلا فرحلا نأ ىأر دحاو فرح ىلع سانلا ناّمع عمج اف ةنایپ

 هلوق . اضیآ دوهم نبال رع مالک لمحت هیلعو « ةروكذملا ةيل والا نم هل الو لي ینلا نال هنوکسا هيلع سانلا

 یف ةنايب ىأي فوذح ءیش ىلع فرطعم ره « نايثع ماف لاق كلام نب سنا ىنربخأف د رذ ىنأ اور ىف (ینربخاو)

 یآ « مماسلپ هومتک اف » ناینع لوق وهو هنم ةجاحلا عضوم ىلع ثيدحلا نم فئدملا رصتناف « هدءإ ىذلا بالا

eراب مق ه ٩ ج۲  
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 ترضحا ىلا فحصلا وأ تابالل وأ روسال ريمضلاو « شک الا اذک (فحاصاا ىف اهوخسنب نأ ) هلو . شيرق
 لوالاو « ىرخأ فحاصم ىلا امف یذلا اولقني ىأ « فحاصلا فام اوخسذپ نأ , ینمش؟لاو , ةصفح تيب نم
 « كدعس نب یح » رذ فآ اور ىف ( یے انثدح ددم لاقو ( هلوق . فحاصم ال فد ص ىف ناك هنال دمتعملا وه

 قلل » ىف هتنيب اک هنع ىنثملا نب ذاعم ةباور نم ددسم ةءاور ىف الوصوم انا عقو ثيدحلا اذهو . ناطلا وهو
 اذه ( حلا هلل هللا لوسر ىرأ یتیل : لوقب ناك) هلو . ناوفصدلاو ةيمأ نبا وه ( ىلعي نا ) هلو . « قبلعتلا
 دانسال اب جملا باتك نم ةرممعلا باتک یف ودا دقو « ةصقلا سم أم ىلعإ نب ناوفص نال ۰ لسم ةت رو ص
 ظفل ىلع انه هقاس هنآ حضوف « هيبأ نع لعب نب ناوفص نع 5 هيف لاقف مامه نع معن ىبأ نع انه روکذلا رخالا

 فئمصاا هقاس یذلا طظدللا وحلب دعس نب یح نع دالخ نب دم قب رط نم معن وا هجرخأ دقو < خرج نباةءاور ۱

 ةْلا نم ريك ع بابلا اذه ىف هلوخد هجو نخ دقو . جحلا باتک ىف نوت م ثيدحلا اذه حرش مدقت دقو « انه
 ضعإ نم عقو كلذ لملف « نيبو ربظأ هذه لبق ىتلا ةمجرتلا ف ثيدحلا اذه ركذ : هريسفت یف ريثدك نبا لاق ىح
 مزلتسيال €( هموق ناسلب الا لوسر نم انلسرأ امو إل ىلاعت هلوف نأ ىلا كلذب فثصلا راشأ لب ليقو . خاسنلا
 لسدأ هلل برملا عيمج ناسلب لسدأ لب « هموق مهئوكحل طقف شيرق ناسلب لسدأ قب ىبنلا نوكي نأ
 نأ لع لدف هما اسم باوحي هيلع ىحولا لزن نأ دعب هموفي ام هلأس ىذلا یارعالا بطاخ ةنآ لیلذب . ميلك مهلا
 ان آرق نوکی نأ نم معآ یحولاو « ىثرق ريغ وأ ناك ايشرق برملا نم لئاسلا همبغي ام هيلع لزنب ناك یحولا
 ناسلب لزل امنا ولتم ريغ وأ ناك اولتم هلك ىحولا نأ ةمجرتلل ثيدحلا ةيسانم : لاطب نبا لاق . لت الوأ لتي
 ىحولا هب هيلع لزن ىذلا ناسللا نآل مهريغو ايو ابرع ةفاك سانلا ىلا ثعب عقلي هن وک اذه ىلع درب الو « برملا
 اذه لادا ناك : ريثما نبا لاق اذل و « مهتنسل اب برعلا ريغل ةنومجرتي مو برملا فئاوط ىلا هلبي رهو ىبرع
 ةدحاو ةفص ىلع ناك ةئسلاو نآرقلاب ىحولا نأ ىلع هيبنتلا دصق هلما نکا < قيلأ هلبق ىذلا بابلا ف ثيدحلا
 دحا و ناسل و

 نا مت سا -۳
 ناد قابسلا نب ۹ نع باهش 6 ان لح دعس نب ھا ربا نع ليعامسإ 4 ۱ یموم اش — ۹۸

 لاق «هدنه باطلا نی رم اذإف «ةمالا لهأ لتقم قيدصلا ركب وبأ ىلإ لسرأ : لاق هنع هلا ىضر تباث نب دز
 رحتسا نإ یشخآ ی او « تآرقلا وا رقب ةماعلا مو رحتسا دق لیلا "نإ لاقف ىناتأ رع نإ : هنع هللا ىضر ركب وآ رے .e ت اب ت بطول قل خه تن 0 ۱ ۰

 لفن فيك : ربما تلق . ثآرقلا مجم مات نأ ىرأ ىو « نآرقلا نم ربك بهذيف نطاوملاب ءارقلاب لققلا'
 كلذأ یردص هللا حرش یتح ینتجارت رغ لرب لف . رخ هاو اذه : رع لاق ؟ و نا "لوسر هلعفي | بش : - و ر مو ی دي. طب ف ا 2 ۰

 بکن تنك د فو « كمه ال لقاع باش لجر كن] : ركب وبأ لاق ديز لاق . رم ىأر ىذلا كلذ ىف تيأرو
 بس

 اب "لع له ناک ام لاجمل نم ليج لف ىنوُك ول وٹاوف . جد نارق میک لإ ٹا رلوسز حوا



 ثيدحلا ۹۸٩ ۹۸۸ ۱۱

هلی مل ارش نولعفت فيك: تاق . نآرتلا مه نمر هب ىف رعأ
 لر . ريغ لاو وه : لاف ؟ لي هلا لوسر 

منا یر رگ 1 ركب یا ردص هل حرش ىذا ىردص هللا حرش یتح یهجارپ ركب وبأ
 ”نآرقلا تبنت . ا

 مل ىراصنألا ةعتزغ/ ىبأ عم ةبوّدلا ةروثم رخآ تادجو ىتح « لاجترا روداصو فاخأاو بیل ا

 تناكف « ةءارت ةمئاخ تح « ( میم هيلع يز كيفنأ نم لوسر ؟ءاج دقل ) هريغ دَحأ مم اهانجأ

 د رت مام جز و ا ا مار

 6 هنع هللا ىر رع تاب هصدح دنع مع « هتايح رع دنع م « هللا هافوت ییح ركب ىلأ دنع فدصلا

 ° ت 4 هد ۱ م

 نب ةفیذخ "لا » هیادح كلام نب سنآ "نأ باش "نا انثد> بهار انث دح ىموم اشو - ۷

 قا رعلا لهأ عمم ناحيبرْذأو ةينيمرإ حمف ىف ماشلا لمأ ىزا فاو « نا( ىلع مدق نالا
 فيد عزفاف «

 باتكلا ىف اوفاَتْحم نأ لبق ةّمألا هذه كرحأ « نينمؤلا ريمأ اي : نامل ةفيتذح لاقف « ةءارقلا ىف مالتا

 . كيلإ اهد را مث فحاصلا ىف امساك فصل الا ىلسرأ نأ منح ىلإ نايم لسرأف . یراصتلاو دوها فالتخا

 ثراما نب نمحرلا دبعو صاعلا نب ”ديسو ريب *زلا نب هللا دبعو تباث نب ”ديز ماف « نام ىلإ ةصفح اهب تّسرأف

 ىف تباث نب زو منا مقلتخا اذإ : ةثالثلا نیش رقل رطهرلا نامع لاقو « فحاصا ىف اهوخ « ماشه نبا

 "دو فحاصاا ىف فحصلا اوج" اذإ ىح . اولمفف «میناساب لن امف شیرف ناساب هوبتک اف نآرفلا نم مىش

 ةذيح لک ىف نآرقلا نم هاوس ام او ءاوخسن ام رفح قفأ لك ىلإ لسرأف « ةصفح ىلإ ةفحصلا نا

 « قر نأ فّتصم وأ
Êمس ۶  

 نم ةيأ تدقف » لاق تباث نب یز مم تباث نب دز نب اه یربخأو بام نا لاق - ۸۸

 تبان ن ةعزُغ مم اهاندجوف اهايسمتلاف اهب أرقي يفك هللا لوسر معآ تنک دق فحصاا اس نيح بازحألا

 < ٍفحئملا ىف اه روس ىف اهانت أف ( هيلع هللا اودهاع ام اوق دص لاج ر نینمزلا مال : ىراصنألا

 كلت عمج مث فحص ق هقرفتم عمج وهو ‹ صوم حمج انه عمجلاب دارملا ( نآرقا عمج باب ) هلۆق

يلأت كانه هب دارملاو « نآرقلا فيلأت باب 00 باوبأ ال دو قأیسو .روسلا بام دحا و فد صم ف فح ملا
 ف

 ف روسأا بالر رآ ةدحاولا ةدوسلا ىف تاب الا
 دیدشل و ةلمماا حب ( قابساا كب دریغ نع ( هلوق a فحم

 نکل 6 نيس املأ نم ,لوالا ةقبطلا ىف ملم هر د« کیه بأ ىنكي یادم 3 ةدحرملا
 لمس نم مدقأ نع ةباور هل رأ 1

« هريغو دراد ىنأ دنع هلع هثردحو ۰ ىلع ةفالخ ىف تام یذلا فیل نبأ
 6 یبدح) اذه یوس ىراخيلا ف هل سیل و 

 رصتخ و ال وطء اهريغو ديحوتلاو ماکحالا و ریسفتلا یف هررک هنکا
 حیحصاا وه اذه ( تب اث نب دیز نع ) هلو ۰ |

 نع قابسلا نب د.يع نع رمعو ركب ىبأ عم تب اث نب ديز ةصق نأ ىرهزلا نع
 ناثء عم ةفيذح هصق و  تباث نی دز

 دی ز نب ةچراخ نع قايسلا نب دبع ةياود ىف باز حالا ةرو نم ةب الا تب نب طز د21 ةصف و كلام نب سا نع



 آرا لئاضف بانک - ۳

 ۱ دیبع ةا ور ىف بازحالا ةروس ةبآ ةصق جردأف ىرهزلا نع عمت نب لیعاما نب ميهاربا هاور دقو« هيبأ نع تب" نبا
 صصقلا قاسو « هيب أ نع تب اث نب ديز نب ةجراخ نع» لاقف ىرهزلا نع هاورف ةيزغ نب ةرامع برغأو « قابلا نبأ
 ةروس نم ةبالا تب اث نب ديز دقف ةصق مث« اضيأ نايثع م٠ ةفيذح ةصق مث ب رعو ركب يأ عم ديز ةصق : اهلوطب ثالث
 . ضعإ لد دين امالا ضعب جردا هنأو هنم مر كلذ نأ« جردملا » ف بيطخلا نيبو « ی رباعلا هج رخآ باز>الا
 دئاوف د نم لوألا ءزجلا ىف انیورو ۰ كلذ هيلا لوسرلا مسا ىلع فقأ مل ( قيدصلا ركب وبأ "ىلا لسدأ ) هلق
 : لاق تباث نب دز نع دید نع ىردهزلا نم ةزيرع نب نايفس انثدح راشإ نب ميهارإ انثدح م لاق « ىلرقاعربدلا
 لهأب دارملاو . ةماعلا لهأ لذت بقع ىأ ( ةماعلا لهأ ل٠ ) لوق . « ءىش ىف عمج نآرقلا نكي ملو عقلي ىنلا ضبق
 هرمأ ىوقو ةوبنلا یعدا ةليسم نأ اهتأش نم ناكو « باذ.كلا ةءليسم عم ةمقولا ىف ةباحصلا نم اهب لتق نم انه ةمايلا
 ةياحصلا نم ريثك عج ىف ديا ولا نب دلاخ قيدصلا ركب وبأ هيلا زوج « برعلا نم ریثک دادنراب مینا توم دعب
 ليقو ةئايعبس ليق ةريثك ةعامج ةباحصاا نم كلذ نوضغ ىف لتقو « هلثقو هللا هلذخ نأ ىلا « ةيرام دشأ هوبراغ
 دتشا یا ٠ دقت ءار مث ةحوتفم ةلمرم ءاح اهدعإ ة-وتفم ةانثمو ةنك اس ةلمرم نيسإ (؟رحتسا دق ) هلوق ٠ ركأ
 نأ : نولوي دربلا ىلا فاضي بوبحلا نأ اک « را ىلا فاضي ابلاغ هو ركملا نال رحلا نم لعفتسا وهو « کو
 ىبأ لوم ملاس يلدت ةروكذملا ةنيبع نب نايفس ةياور ىف رحم دارأ نيذلا ءارذلا ةيمس نم عقوو . هنیع رفأو هنيع هللا
 ايلات نأ یتآیسو « ركب یا ىلا ءا+ « نآرقلا بهذي نأ رمع یثخ ةفيذح ىبأ لوم ملاس لت الف و هظفلو ةفيذح
 ايف عقب ىلا عنك املا یا « نطاوملا ف ىأ ( نطاوملاب ءارقلاب ) ھلو . هنع نآرقلا ا زا ینا سا نه ذأ
 قاب ال نأ ىثخأ انأو و نایفس ةلاور ىفو « نطاوملا ف د ىرهزلا نع بيعش ةياور ق عقوو «رافكسلا عم لاتقلا
 مهاربإ نإ برةءي ةياور ىف ( نآرفلا نم ريثك بهذيف) هلوق ٠ «نآرقلا لهأب لتفلا رحتسا الإ رخآ افحز نولسلا
 اریثک نأ ىلع لدب اذهو «نرقابلا لتقی نأ لبق :بيعش ةياور فو « هوعمج نأ الا » ةدايزلا نم هيبأ نع دعس نبا
 « هعمج درف درف لك نأ ال هعج مو نأ دارلا نوکر نآ نكمحي نکا 0 نآرقلا ظفح دق ناك ةماعلا ةعقو ىف لتق نم
 ءرمعل ركب ىبأ باطخ ره (رمعل تاقز هلو . ىلاعت هللا ءاش نا «نآرقلا عج نم باب ىف كلذل نایب دییزم یأایسو
 هللا لوسر همی ( هلوق ۰ عادتب الا نم ره و عابنالا ر وب ند مالک وهو < هيأ لسرأ ال تب نب ديزل اناث راكد
 ركب وبأ اثم رفنف » ةيزغ نب ةرامع ةياور ىفو « كاذب تباث نب ديز حرصت ةنييع نب نايفس ةبأور نم مدقت ( للي
 ىف نآرنا عمجي اه كلي نركب نأ لمتحي : هريغو ىباطخلا لاقو ؟ « میپ هلا لوسد لعغب ملام لمفأ : لاقو
 ءافلخلا هللا ملأ هلي هتافوب هلرز" یضقنا املف « هتوالت وأ هماكحأ ضعبل خسان دورو نم هبقرتپ ناك امل فحصلا
 دب ىلع كلذ ءادتبا ناكف . افرش هللا اهداز ةيدمحملا ةمآلا هذه ىلع هظفح نامضب قداصلا دعول ءافو كلذ نيدشارلا
 ريغ دبع نع نسح دانساب « فحاصاا د ىف دواد ىنأ نب هجرخأ ام هدب وی و « رمع عروس« هلع هللا ىضر قيدصلا
 باتكعمج نم ل وأ وه ؛ ركب ىبأ لع هللاةمحر « ركب وبا ارچآ فحاصملا ىف سانلا مظعأ : لوقي ايلع تعمس  لاق
 « نآرآلا ريغ ايش ىغ اويتكت ال : 2 هللا لوسر لاق » لاق دیه ىبأ ثر د نم سم را ام امو . »هلآ
 ىغلا دمع ىف بتنك هلك نآرقلا ناك دقو « ةصوصخ ةفص لع ةصوصخ ةب اتك ىف مالكسلا نال ‹ كلذ ىناني الف ثيدحلا
 نر « فءاضملا « ىف دواد ىلأ نا هجرخأ ام اماو « دوساا بت الو هحاو عضوم ىف عوج ريغ نکا 2
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 عمجأ یتح ةمج ةالصا الا نادر ىلع ذخآ ال نأ تيل آ ےب هللا لوسر تام امل : ىلع لاق د لاق نيريس نبا قیرط

 ىنلاو : لاق , هردص ىف هظفح هعم#ج هدارف اظوف ن یکی نآ ردقت لغو« هعاطقن ال فرعض هدانساف هعم نآرقلا

 < حصأ ىلع نع ريخ ذيع ةناور نم مدقت امو : تلق . هيوار نم مو « نيحوللا نيب هتعج یح » هقرط ضعب ىف عقو
 نسحلا قيرط نم جرخأف « كاذب باطخلا نب رع ةرامثإ ىف ببسلا نايب اضيأ دواد ىبَأ نبا دنع عقوو . دمتعلا وبف
 « نآرقلا عم ىمأو « هلل ان : لاقف « ةمادلا موي لتقف نالف عم تناك : ليقف هللا باتک نم ةبآ نع لأس رع نأ د
 « هعمج نم لوأ ناكسف د هلوقب دارملا نأ ىلع لمح اظوف ناك ناف « عطقنم !ذهو « فصلا ىف همج نم لوأ ناکسف
 ىلع ضارتعالا هجوتي هنأ ضفاورلا ضعبل لكوست دفو . كلذل هيلا حملا بسذف ركب ىبأ ةالخ ىف همم داشأ ىأ
 ةالصلا لضفأ هيلع لوسرلا هلعفي مل ايش لعفي نأ زاج فيك : لاقف فحصل ا ىف نآرقلا عمج نم هلمف امي ركب یا
 ةيانكسا و هلوسراو هلل هنم حصنلا نع ءىثانلا غئاسلا داسوتجالا قیرطب الإ كلذ لمفي مل هنأ باوجلاو ؟ مالسلاو'
 ركب وأ ماب مف « هريغ هعم باكحي نأ ىبنو نآرذلا بانک ىف نذأ کت ین ناك دقو ٠ ماو نیلساا ةعال و

 ناک هنآ عم « ةيوتكم اهدجو یح ةءارب ةدوس رخآ نم ةبآلا ةباتك نع فقوت كلذلو , اب وتنکم ناکام ةباتبكب الإ
 ميظعب هونيو هلثاضف ىف دعي هنأب مزج كلذ نم ركب و هلعف ام فصنملا لمأت اذاو ۰ هعم ركذ نمو وه اهرضحتسي
 ناكو الإ هدعب دحأ نآرقلا عج اف > ام لمع نم رجأو اهرجأ هلف ةنسح ةئ نس نم د لس هلوق توبثا ( هتيقام

 ةنغدلا نبا ىلغ درب نأ همم راتخا ام نآرقلا ةءارقب ءانتعالا نم ركب ىبآل ناكدقو . ةمايقلا موي ىلا« رجأ لدم هل
 هاب نآرسقلا ىف ىلام هللا لعأ دقو « هلئاضف ىف ةطوسبم ةصقلا تمدقت دقو « هلوسرو هللا راو ىضريو هداوج
 اعم ةقرفم تناك كسا « فحصلا ىف اب وكم نآرقلا ناکو « ةيآلا (ةربطم اف ولتيإل هلوق ىف فحصلا ىف عومج
 اهب لسرا و فحاصم ةد اهنم خسف امم خسنلاب نايثع سآ نأ ىلا ةظوفح هدعب تناك مث دح!ی.ناکم ىف ركب وبأ
 باش لجر كن ) یل لاق ىأ ( ركب وبأ لاق ) تباث نبا ىل ( ديذ لاق ر هلوق . كلذ نایب ىف أيس اک « راصمالا ىلا
 نوکسف اباش هنوك : كلذب هتيصوصخ ةيضتةم تافص عبرأ هل ركذ ( ىحولا بتلك تشک دقو , كمت ال لقاع
 ىحولا بتکی ناک هنوکو « هيلا سلا نکرف مه ال هل وکو ۰ هل ىعوأ نوک ی القاع هنوکو ؛ هنم بلطإ ام طشنأ
 ند لاطب نبا لاقو . ةقرفم نكل هريغ ىف دجوت دق هل تعمتجا ىلا تافصلا هذهو . هل ةسرام رثكأ نوک-ف
 هناتنال اییس هلسج و لقعلا نم شك أب اديز فصو مل هلال ةدومحلا لاصخلا لصأ لسقملا نأ ىلع لدي اذه : بلبملا
 ىف عقوو . ىلاعت هللا ءاش نإ ماکح لا باتنک ىف هيف ثحبلا دي نم ىأيسو « رظن هيفو لاف اذک « هنع ةمهتلا عفدو

 اثدح اب اش ناكهناف « هعداف تب ا نب ديز ىلا لسرأف اذه ىلع تمزع اذا امأ « ركب وبأ ناقف ه ةئييع نب نايفس ةياور
 « امهتيتأف ىلا السرأف : تباث نب ديز لاق . انعم هعمجي ىح هعداف هيلا لسراف « ړل هللا لوسرل ىحولا باكو ايقن
 اذه نا : ركب وبأ ىل لاقف و ةيزغ نب ةرامع ةباور فو . انعم هعمجاف « “ىش ىف نآرقلا عسمجت نأ ديرت انإ : ىل الاقف
 نم ترفنف - رمع لوق یضتفاف « لمفأ ال ىنقفاوت ناو « اکتعبنا ہہم كلت ناف ‹ ىحولا بتاك تنآو ؛ ىمأ ىلإ یاعد
 رقت انا : لاطب نبا لاق . انءلع ام  هللاو ”ىشال : انلقف انرظنف لاق « اهتلعف ول اكيلع امو هملك : رمع لاف ۰ كلذ
 ديزي نم لع امهسفنأ الحي نأ اهركف هلعف لپ هنا لوسر ادحب مل امهنآل ايناث تب اٹ نب ديز مث الوآ ركب وبا
 عمو اذإ لبقتسلا ىف لاحلا ريغتي نأ ةيشخ هنأو كلذ ةدئاف ىلع رع امن اهف لوسرلا طايتحا ىلع نيدلل هطايتحا
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 نئارقلا نع درجت اذإ لوسرلا لمف نأ ىلع كلذ لدو : لاق . هيلا امجر ؛ ةرهشلا دعب .افخلا ةلاح ىلا ريصيف نآرثل
 نم دمتسم وه لب ۰ لوسرلا طایتحا ىلع ةدابولا نم كلذ سیلو . ىهننا ميرحت الو بورجو ىلع لاي ال -كرتاذكو -
 اب هلوق ةلالدب «ةيافک ضرف كلذ نم ركب وبأ هلعف ىذلا ناك : ىنالقأبلا نبا لاق . إب لوسرلا اهدبم ىلا دعاوقلا
 فحصلا ینل اذه نآ ) لوقو ( هلآرقو هعج انیاع نإ إل ىلاعت هلوق عم « نآرفلا ديغ ائيش ىع اويتكن ال د
 ىلع بجاو وهف هظفحو هئاصحال عجر سآ لكف : لاف ( ةروطم افح وات هللا نم لوسد ) هلوقو ( لوألا
 ىنلا كرت نأ رع مهف دقو : لاف . مهتماعو نيملسملا ةمئاو هیاتکو هلوسدو هلل ةحيصنلا نم كلذ ناكو « ةباغكسأل
 فالو لوقنملا ف سيل هنأو , كلذ ىف ةباصالا هجو یار ال ركب وبأ هيلا عجرو « حاملا ىلع هيف ةلالد ال هعمج هلل
 بيوصت ىلع ةباحصلا رئاسو تب اث نب ديز امهعبات مث « هضعب عايض نم هعمج كرت ىلع بترتي امو « هيفاني ام لوقعملا

 . ركب ىبأ رابتعاب الوأ عمج هنأك ( هب ینا ام ىلع لقثأ ناک ام لابجلا نم لبج لقن ىتوفلك ول هتارف ) هلوق ٠ كلذ

 دارفإلاب ا ىنفلك ول » ىرهزلا نع برعش ةءاور ىف عقوو . كلذي هدحو سالا هنآ رابمعاب درفأو « هقفاو نمو
 اک كلذ هل رسب ىلاعت هللا نكل ٠ هعمج سآ ام ءاصحإ ىف ريصقتلا نم هيشخ | كلذ تب اث نب ديز لاق امناو « اضيأ
 . ىريغ دنعو ىدنع ىلا ءايشآلا نم ىأ ( هعجآ نآرقلا تءعبتتف ) هلوق . ( ركذلل نآرقلا انرسي دقل و ىلاعت لاق
 نوبتکیو صوخلا نوطشكي اوناک « نخنلا ديرج وهو بیسع عج ةدحوم مث نيتلمهملا مضي ( بسعلا نم ) هلوق
 ص وخلا هيلع تبني ىذلاو « صوخلا هيلع تدني مل یذلا ضيرعلا ةديرجلا فرط بيسعلا ليقو . ضيرعلا فرطلا ىف
 ىف عفوو « لخنلا دئارجو فيناركدلاو بسعلاو بصقلا د بابش نبا نع ةئييع نأ ةياور ىف عقوو . فءسلا وه

 عطفو » ةيزغ نب رامع ةياور قو « دغاك وأ قرو وأ دلج نم نوکت قو ,ةءقر عمج « عاقرلا نم » بيعش ةءاور

 (فاخلا اد) هلوق . فحصااو» دعس نإ مهار نع ىعل ابطاا دواد ۹ قب رط نم دواد یآ نبا ةياوو قو « مدالا

 دراد ىبأ ةياود ىف عقوو « ةمجعملا نوكسو ماللا حتفب ةفخل عج ءاف هرخآو ةفيفخ ةمجعم ءاخ مث ماللا ردك
 ةراجحلا یه : هتياور ىف ىملايطلا دواد وبأ لاق  ءاف هرخآ ىو نيتمضإ « فخللاو » دعس نب ميهاربا نع یسلایطلا

 ماکحالا ىف فصال ىأيسو . ةقدو ضرع امو : ىعمجالا لاق . قاقرلا ةراجحلا جافص : یاطقا لاقو . قاق را

 . یوشلا نيطلا نم عنصت ىنا ةين الا یهو ءاف مث ىازلاو ةمجملا حتفب فزخلاب هرسف هنأ خویش دحأ تباث ىبأ نع

 . هيف اوبتك فج اذا اوناك. ةاشلا وأ ريعبلل ىذلا مظملا وهو فتك عج « فاتك لاو » بيعش ةياود ىف عقوو
 «عالضالاو» دواد ىبأ نا دنع بابش نبا نع عمج نبا ةياور قو « فاتك الا رسكو » ةيزغ نب ةرامع ةياور فو
 ىلع عضوي ىذلا بشخلا وهو نيتحتفب بتق عمج ةدحوم هرخآو ةانثمو فاقب :باتقآلاو» رخآ هجو نم هدنعو
 لاق بطاح نب نمحرلا دبع نب يع قيرط نم , فحاصلا » ىف اضيأ دواد ىبأ نبا دنعو « هيلع بكريل ريعبلا رهظ
 فحصلا ىف كلذ نوبتكي اوناكو . ةب تأيلف.نآرقلا نم اًئيش ملل هللا لوسر نم قلت ناک نم : لاقف رمع ماق د

 قتکب ال ناك اديز نأ ىلع لدب اذهو « نادهاش دیشی ىتح اًئيش دحأ نم لبقي ال ناكو لاق . بسمعلاو حاولالاو
 . طابت>الا ىف ةا ام كلذ لعفي ناكو « هظفح ناك ديز نوک عم ۽ اعام هاقلت نم هب دبشي ىتح اب ودكم هئادجو درجه,
 دجسملا باب ىلع ادعقا :ديزاو رمعل لاق ركب ابآ نا د هيبأ نع ةورع نب ماشه قيرط نم اضيأ دراد ىلأ نا دنعو
 ظفحلا نيدهاشلاب دارملا نأكو « هعاطقنا عم تاقث هلاجرو « هایتک اف هللا باتک نم ءیش ىلع نیدهاشب اکءاج نف
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 نادهشب امپنآ دارلا وأ : يي قا لوسر یدب نيب بتک بوتکلا كلذ نأ له نادبشب امب:أ دارلل وا « باتکلاو
 عقل ىذلا ید نيب بتكام نيع نم الإ بتنی الدنأ مهضرغ ناکو . نآرقلا اهب لر' یا هوجولا نم كلذ نأ ىلع
 نم هيتك أ ىأ عم ینممب واولا وأ . ابوتكم كلذ دجأ ال ثيح یا ( لاجرلا رودصو ) هل . ظفحلا درجم نم ال

 ىف عفو ( یراصنالا ةمزخ ىبأ عم ةبوتلا ةروس رخآ تدجو ىح ) هلق . رذصلا ف ظوفحللل قفاوملا بوتکلا
 ةياور ىف عفوو . ىذمرتلاو دحا هجرخأ «تباث نب ةمرزخ عم د دعس نب ميهاربا نع ىدبم نب نمحرلا دبع ةياور
 « نييماشلا دنسم » ىف ىناريطلا هجرخأ دفو « ىراصلالا ةم رخ عم د ةبوتلا ةروس ىف مدقت اک یرهرلا نع بيعش
 قبرط .نم دواد ىبأ نبا هجرخأ اذکو « ىراصنالا یباث نب ةع رخ ء هيف لاقف بيعش نع ناملا فآ قيرط نم
 هيف ثحبلا مدقت دقو « حصا « ةيزخ ىبأ عم » دعس نب ميهاربا نع لاق نم لوقو « باش نبأ نع ديزي نب صفوي
 لرآلاف « بازحالا ىف ىلا ةيآلا همم دجو ینلا ريغ ةبوتلا ةروس رخآ هعم دجو ىذلا نأو ةيوتلا ةروس ريسفت ف
 لوقي هيف كاش نمو « ةميرخ ىبأ عم » لئاق نمو  ةيرخ عم » لئاق نف « یرهرلا ىلع هيف ةاورلا فلتخا
 هعم دجو ىذلاو « ةينكلاب ةميزخ وبأ ةبوتلا ةروس رخآ هعم دجو ینلا نأ حجرالاو « ةميزخ ىبأ وأ ةمرخ 5

 لیفو « همسا نود هتینکپ روهشم مرصأ نب ديزي نب سوأ نبا وه ليق ةيزخ وبأو . ةمرزخ بارحالا نم ةيآلا
 جرخأو 3 بارح لا ةروس ىف احرص مدقن اک نیتدامشلا وذ تباث نبا وبف ةع زخ امار « ةع زخ نب كراحلا وه

 نب ثراحلا ىتأ » لاق هيبأ نع ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ىحي نع قاحتا نب دم قیرط نم دواد ىبأ نبا
 : رمع لاقف « امهتيعوو مپ هللا لوز نم امهتمس ىنأ ديشأ : لاقف ةءارب ةروس رخآ نم نيتبالا نيتامب ةعرخ
 نآرقلا نم ةروس اورظناف « ةدح ىلع ةروس اهتلعجل تايآ ثالث تناك ول : لاق مث . امهتعمس دقل دبشأ انأو
 اهدجأ مل ةع زخ فآ عم اهتدجو » تباث نب ديز لوق نوكي نأ لمتحا اظوفح ناك نا اذبف < اهرخآ ىف اهوقحلأف
 ةميزخ نب ثراحلا وه ةعزخ ابآ نأ وأ « كلذ دعب ةعزخ نب ثراحلا ءاج مث « یبتک ام لوأ ىأ « هريغ عم

 « مداهتجاب روسلا تايآ نوفلؤي اوناك مهنأ هرهاظف « تایآ ثالث تناكول » مع لوق امأو . سوا نباال
 عقب ناك ضعب رثإ اهضعب روسلا بیترت معن . فیقوتب الإ كلذ نم ايش اواعفي مل مهنأ لع لدت رابخالا رئاسو
 مدقت امل , ةبوتكم یا ( هريغ دحأ عم اهدجأ مل ) هلوق .  نآرقلا فيلأت باب » ىف ىنأيس اک داهتجالاب مہنم هضعب

 نم دنع ترتاوت نرکت ال نأ ذئنيح اهايإ هنادجو مدع نم مزلي الو . ةباتكلا نود ظفحلاب ىنتكي ال ناك هنأ نم
 ىبأ دنع دز اهدجو امل میلعل و « ةطساو ريغب اهاقلت نمع تبثتلا بلطی ديز ناك او . لب یا نم اهقلتي م
 ۰ 22 يا ىد نيب بك امدنع فوقولاو « رابظتسالا ىف ةغل الا عین ةدئاقو . دیز اهرکذن اک اهوركدت ةم رخ

 دقف « كلذك سیل و ؛ دحاولا صخشلا رخ ةبآلا تاب ىف ىنتكي ناك هنآ موب و . هانعم قخي ام اذه : ىباطخلا لاق
 وبأ اهب درفت | : لاق یدوادلا نع نيناا نبا ىكححو . رمعو ةعزخ وبأو تباث نب ديز ةيآلا هذه ىف عمتجا
 دحاولا رب نآرقلا تبثیال مهلوف نأ نظ هنأكو . ها نيلجرب تبق اذه ىلعف « تباث نب ديز هكراش لب « ةيرخ
 اددع ربا ةاور تغلب ولف 5 رتاوتملا ربخلا فالخ دحاولا خم دارملا لب « نظ اک سيل و « دحاولا صخشلا ىأ

 « ةبوتكم اهذوجو نن ناب دارلا نأ قلاو . دحاولا ريخ هل وک نع جرخ مل رتاوتلا طورش نم اتیش دقفو اديثك
 ةميزش ءا د بطاح نب نمحرلا دبع رپ ىحي ةياور نم دواد ىبأ نبا دنع عقو دقو . ةظوفح اهنوكىنن ال
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 دفل إل للرب هللا لوسر نم تيقلت : لاق ؟ امهامو : اولاق , امهوبتكست لف نيتيآ منکرت متيأر ی : لاقف تباث نبا
 امه متخا : لاق ؟ امهلعجت نأ ىرت فيكف « دبشأ اناو : نامثء لافف « ةروسلا رخآ ىلا (کسفنآ نم لوسر مءاج
 نب "أ مهبلع ىلع ىذلا ناک کب یبا ةفالخ ىف نآرقلا اوم امل من ةيلاعلا ىبأ قيرط نمو « نآرقلا نم لزن ام رخآ
 قاأرقأ : بعك نب ىبأ لاقف , أمنه لزت ام رخآ اذه نأ اونظ ( نوبتفی ال  هلوق ىلا ةءارب نم اوهتنا الف « بیک
 .(فحسلا تناکف ) هلوق . «ةدوسلا رخآ لا (کسفنآ نم لوسد ماج دسقل  نهدمب نيتبآ ےب هللا لرشر
 بابش نبا نع كلام نع.« بهو نبا ًاطوم » ى ( هللا هافوت یتح ركب ىبأ دنع ) هلق . تباث نب ديز اهعمج ىلا ىأ
 یتح ىبأف كلذ ىف تباث ني ديذ لاس ناكو « سيطارق ىف نآرقلا ركب وبأ عسج » لاق رع نب هللا دبع نب اس نع
 عزف ةماعلاب نودلسملا بيصأ امل» لاق باهش نبا نع « ىزاغملا ىف ةبقع نب یموم » دنعو « لغفف رمعإ هملع ناعتسا
 قرولا ىف ركب ىبأ دبع ىلع عمج ینح , مدنعو مهعم ناك امب انا لبقأف « ةفئاط ءارقلا نم كلب نأ فاخو ركب وآ
 یب اتن ديز ناد ةيزغ نب ةرامع ةباور ىف عقو ام حصأ هلك اذهو « فحصلا ىف نآرقلا عمج عم لوأ ركب وبأ ناكف
 ةدحاو ةفيحص ىف كلذ تبتک رمع ناكو ركب وبا كله الف « بسعلاو مد لا عطق ىف تبتنکف ركب وبأ یمآف : لاق
 نكي ىبأ دہع ىف فحصلا ىف عج مث رکپ ىفأ دبع ىف عمج نأ لبق الوأ بسملاو مدآلا ىف ناک امن ]و دنع تناكف
 ىلا « ناميثع ةفالخ ىف ربع دعب ىأ ( رع تنب ةصفح دنع مث ) هلوق ٠ ةفدادالا ةحيحصلا رابخألا هيلع تلد اک
 اهدنع هدنع ناکام رمتساف , رع ةيصو تناك ام ال ةصفح دنع كلذ ناك ان]و . فدصملا ةياتكىف ناثء عرش نأ
 دانسالا اذهو « دعس نأ وه مهارباو « ليعام"ا نبأ وه ( ىسوم انثدح ) هلوق : كلذ بلط هل نم اهنم هبلط ىتح
 ىف اتقفنا نإو نيتفلتنع نيتصق ىف بابش نبال ناثيدح امهنأ ىلا ةراشإ هداعا . هنيعب هلبق ىذلا وه باهش نبا ىلا
 "بارحألا نم ىلا ةيآلا ةصق ىف هيبأ نع ديز ني ةجراع نع هاذيب اک ةلاث ةصق باهش نبا نعو .هممجو نآرفلا ةءاتك
 جرخأف ۰ اةرفم باپش نبا نع بيعش قيرط نم فنصملا هجرخأ دقو . انه ةيناثلا ةصقلا هذه رخآ ىف اهركذ دقو
 دنسم » ىف ىئاربطا امجرخأو . راصتخاب نكل بايب اذه لبق ةناثلا جرخأو ءةبوتلا ريسفت ىف ىلوآلا ةصقلا
  فنصاا جرخأو . همايب ناملا نآ قيرط نم «جردلا د ىف بيطخلاو «فحاصملا ىف دواد ىبأ ناو « نييماشلا
 م , ثالثلا صصقلا بارش نإ نع دعس نب هاربا ىور : بيطخلا لاق . مدقت اک بازح لا ةروس ريسفت ىف ةثلاثلا
 ` صصقلا یورو لاق « ةروكذملا دین اسالل الصفم اد>او اقاسم بامش نبأ نع دعس نب ميه را قيرط نم ابقاس
 اذه بقع ىتأت هتیاورو : تلق . ديزي نب سن و ادرفم ةيوتلا رخآ ةصق یورو « بامش نبا نع بيعش ثالثلا
 نبا نع امل ةئييع نب نايفس ةياور هتافو ؛ ةلوطم سنوي نع رخآ هجو نم دراد ىبأ نبا اهجرخأ دقو . راصتخاب
 : یح نب ةيواعمو زاغلا نإ ماشهو رمعم با زحألا ةبآ ةصق یورو : لاق ء لق كلذ تنيب دقو « اضيأ بابش
 . ىف فنصملا دنع یهو باهش نرا نع اهل قيتع ىبأ نيا ةياور هتافو : تلق . مهنع اهقاس مث باہش نبا نع مهتثال
 نب سنآ ینریخآ مث » باهش نبا نع سوي ةياود ىف ( هثدح كلام نب سنأ نا بابش نبا انئدح ) هلو . دابجلا
 لهآ عم ناجيبرذأو ةينيمرأ حتف ىف ماشلا لهأ یزاغپ ناكو نامع ىلع مدق نالا نب ةفيذح نأ ) هلوق . « كلام
 . نم ركسملا ريمأ ناكو « نامثع ةفالخ ىف تحتف ةينيمرأ نأ دارالو « قارعلا لهآ ىف » ىنبيم شكلا ةياور ىف ( قارعلا
 لهأ ريمأ ناکو « كلذ ىلع اوممتي نأ قارعلا لهأو ماشلا لهأ سمأ ناثع ناكو ء ىلهابلا ةعيبد نب ناملس قارعلا لمأ
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کو : ممم ازغ نم ةلمج نم ةقيذح ناکو « یرپفلا ةلسم نب بيبح ركسعلا كلذ ىلع مادلا
 یهو نئادملا لهأ لع وه نا

 جرف ىف ماعلا لهأ یزاذپ ناکو د دعس نب ميهاربأ نع یدپم نب نزلا دبع ةياور ىف عقوو . قارعلا لامع أ ةلمج نم

 دعس نب ميهاربإ نب بوقعي ةاور قو .-رغثلا جرفلا : دواد ىبأ.نءا لاق « قارملا لهأ عم ناجیبرفا و ةينيمرأ

 نم عمتجا نم عم جرفلا كلذ مورغ ىف ةينيمرأ لبق قار ہلا لهأ عم وزغي ناكو ناثع ىلع مدق ةفيذح ناد هيبأ نع
 . قارعلا لهآ و ماشلا لهأ ةينيمرأو ناجيبرذأ وزغل ,عمتجا» ديزي نب سنو ةياودوفو ؛مادلا لهأو قارعلا لهأ

 « ىوونلا مث حالصلا نبا هعبتو قيلاوجلا مزج هو « هريغ دنع اهرسكب و ىناعمسلا نبا دنع ةزدحلا حتفب ةينيمرأو

 ةيناتحت مث ةروسكم نون مت ةنكاس ةينااتحت اهدعب میلا رسكو ءارلا نوكسبو , طلغ غ دز اہم نم : ىروجلا نا لاتو

 : لوقرف نبا لاقو : ىلرهوجلا ابطبض ةزمملا حتفب ىنمرأ اميل ةبسنلاو « توقاي هلق لقلت دفو ةفيفخ ةحوتفم
 یرخآ ةدب یهو یومدآ اهلا ةبسنلاو ةيمرأ اهتزمه مومضملا امو . طاغو ةزمحلا مذ ط یکحو « ریغ ال فيفدتلاب

 بلبلا دارر(۱)هرآ بلملا و ىليصألا دمو. طالخ یحاو نم ةميظع ةئيدم ىبف ةيئيفرأ مأو «ناجيرذأ دالب نم

 ةبج نم یه : : یاعمسلا نبا لاق. لامثلا ةيحاذ نم یهو « ةريثك دالب ىلع لمتشت , ةدحوملا مدقتو ءارلا رلكو لادلا

 نب ثفاي دلو نم نيمرأ ءانب نم ابن ليقو . لثملا اهرحجنو امام ةرثكو اهئاوه بيطو اهنح برضٍ مورلا 7

 ةدحولا رسكبو ءارلا حتفو لاذلا نوكسب ليقو « ءارلا نوكسو ةمجعملا لاذلاو ةزمهلا حتفب ناجينرذأو « « حو

 هلن و « علاطلا د پحاص ایطیضو « هلوأ رسک یکم نا یکحو « نوت هرخآو ةفيفخ ميج م ةنبك اس ةين اتت اهبعب ٠

 نیر نآلا ىهو (9 ىفرغ قارملا لابج ىحاون نم ريبك دلب ءارلا حتفو لاذلا نوکسب ىبارعالا نبا نع

 لهأ امهنم ل ةدرخ يف عمتجاو ؛ ةدحاو ةنس ىف اهوزغ قفتاو« اب ف ةبجت نم ةنيمرأ لت یهو +ابتاضقو

 ةدحوملا حتفت دقو فذحت دقو رسکن دقو ةزمهلا دمت دقو, ارطبض ىف رهشالا هترکذ ىذلاو « قارعلا لهأو ماشلا

 دااب یر الا اوبسن مهنأ هدكؤيو , قيلاوجلا ه ركنأو ىرجملا ءاكح لوألا دم عم فلآ اهدمب دازب دقو

 ةنسلا ىف نيرشعو سحن ةنس ىف ةصقلا هذه تناكو ۰ ىلع كبلعب ىلا ةيسذلا ىف اولا اك لوألا نکرلا ىلع اراصتقا

 ىبأ نب دعس نب بعصم نع قاما ىبأ قيرط نم دواد یا نا ترش قو نع ةفالخ نم ةيناثلا وأ ةثلاثلا

 « ةءارقلا ىف متفلتخا دقو « ةنس ةرشع سمخ ذنم مكيبن ضف امتإ « سانلا امأ اه : لاقن نامع بطخ » لاق صاقو

 ا ةلسس ةجحلا ىذ رخاوأ ىف ريع لنق ناكو ٠ رع لنق دعإ نامع ةنالخ تناكو «نآر هلا مج ىف عود ا

 ةلماك ىأ « ةئس ةرشع سمخ » هلوق ناك ناف« ربشآ ةئالث الإ ةئس ةرشع ثالث 2 ی لا ةافو دعب ةرجملا نم

 € ةنس ةرشع ثالث ذنم ه هل ىرخأ ةياور ىف عقو نكل ٠ هنفالخ نم ربشآ هئالث و نيتنس یضم دعب كلذ نوکیف

 كلذ نوک  هتفالخ نم ةدحاو ةئس ىذم كول كلذ نوكسيف لوألا ىف هرجو هذه ىف رسكلا , ال اپ امی عمجيف

 ىحتف ةذيمرأ نأ خيراتا لمآ ركذ ىذا تقولا وهو « نیرشعو س۶ ةنس لئاوأو نيرشعو میرآ ةنس رخاوأ ىف

 هانکردآ نم ضهب لفغو . نامع لف نم ةف وکلا ىلع ط هم ىبأ نب ةيقفع نب ديلولا ةیالو لوأ ىف كلذو « هيف

 ىف ( ةءارقلا ىف مهفالثخا ةفيذح عرفأف ) هلوق : : ادننسم كلذل را ذي ملو نيثالث ةنس دودح ىف ناك كلذ نأ معرف

 لسألاپ ساپ (۲) 2« كاجيذأ ٠ لوآ یا (۱)
 ىرابلا عف 0٩ ج۲ سم
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 « هرعذ ام مهفالتخا نم ةفيذح عم“ ىح <« نآرقلا ىف نوزانتیف » هيبأ نع دعس نب مهار, ا نب بوقمي ةياور
 نأ ةيزغ نب ةرامع ةياور قو « «ةنتف مهيب نوک بي داك ىتح هيف اوفلتخاف « نآرقلا اورک اذتف ٠» سنوب ةياور قو
 : لاق ؟ كاذ امو : لاق « سانلا كردأ نينمؤملا فا اي: لاقف نانع ىنأ یتح هتیب لخدي ملف ةوزغ نم مدق ةفيذح
 لهأ اذاو « قارعلا لهأ عمسب مل اب نوتأيف بهك نب “يآ ةءارقب نوءرقي ماشا لهأ اذاف , ةينيمرأ جرف تورغ
 جرخأو . ءاضعب ميضعب زفکیف « ماشلا لهأ عمسي مل ا نوت ايف دومسم نب هللا دبع ةءارقب نوءرقي قارعلا
 ةفيذح ابو ةّولح ىف ةيقع نب ديلولا نمز دجسلا ىف یاد لاق ىعخنلا ةيواعم نب دی زب قيرط نم اضيأ دواد يآ نبا

 دمخ ماق مث بضخف ‹ یرعشالا ىسوم ىفأ ةءارق لوقي رخآ عمسو , دوهدم نب هللا دبع ةءارق لوي الجر عمسف
 هنغ ىرخأ قيرط نمو « نيئمؤألا ريمأ ىلا نکرال هللاو ۰ اوفلتخا کلبق نم ناک اذکم : لاق مث هيلع یاو هقا
 جملا ١ ومبأو ) اذه آرقو ( هن ةرمعلاو جملا | ومنو 3 اذه أرق « ةرقبلا ةروس نم ةبآ ىف افلتخا نينا نأ د
 ةءارق ةفوكللا لهأ لوقب ةفيذح .!اةو لاق ءاثمشلا ىلأ قيرط نمو « هانيع ترحاو ةفيذج بضغف ( تيبلل ةرمما و
 ةءارق ابامحي نأ هنيمآل نينمؤملا ريمأ ىلع تمدق نل هاو « ىسوم ی ةءارق ةرصبلا لهآ لوقيو « دومسم نبا
 نالف ةءارق لاقي نأ تهرک مع : لاق « اذك كنع ىئغاب : ةفي لحل لاق دوعسم نبا نأ یرخآ قبرط نمو ؛ «ةدحاو

 هل تعقو ىلا ةصقلا ىلع ةمدقتم اب ىل روظي ةفيذحل ةصقلا هذهو . باتلا لهأ فلتخا اک نوفلتخيف نالف ةءارقو
 نأ فداصو . نان ىلا بكرف هفوخ دنشا قارعلاو مادلا لهأ نيب اضيأ فالتخالا ىأر امل هنأ كف « ةءارقلا ىف
 ناك امل » لاق ةبالق ىبأ قيرط نم  فحاصاا » ىف اضيأ دواد فآ نبا جرخأف « كلذ وحن هل عقو ناكاضيأ نامع
 ی « نوفلتخیف توقلتب نابلغلا لعب « لجرلا ةءارق ملعب لهلاو لجرلا ةءارف ملعي ملا لمج نا ةفالخ ىف
 ىنع ىأن نف , نوفاتخت ىدنع ما : لاقف بطخ نامع كلذ غلب . اضعإ مهضعب رفک ىح نيملعملا ىلا كلذ عفت را
 هنظ ام هدنع ققحت راصمالا لهأ فالتخاب هءلعأو ةفيذح هءاج ا1 لمآ لاو هنأيكف . افالتخا دشأ راصمالا نم
 « هللا دبع ةءارق يأ ةءارق نولوقت « نآرقلا ف نورت« : نامع لاقف د دعس نب بعصم ةياور فو . كلذ نم
 هبحاصا لجرلا لوقي یتح أرقي لجرلا ناك : لاق نيريس نب د قبرط نمو « كن ءارق ميقت ام هللاو رغالا لوقيو
 : جشالا نب ريكب ةياور نم اضيأ دواد يأ نبا دنعو . هسفن ىف مظاعتف ناجع ىلا كلذ عفرف « لوقت ام, ترفک
 نامثع ملكف « سانلا ىف كلذ اشفف « هد رفک | ینا الا : لاق اهآرق اذاف ةيألا نع مدحا لأسي قارعلاب اسان نا
 نب سأوي ةياور ىف ( فحاصملا ىف اهبخسنن فحصلاب انیلا ىلسدأ نأ ةصفح ىلا نابع لسدأف ) هلق . كلذ ف
 نيب قرفلاو « قافألا ىلا ام ثءعبف فحاصم اثم خدنف امعممم اديز مآ ركب وبأ ناك ىلا ةفيحصلا جرختساف د ديزي
 ةروس لک ةقرفم اروس تناكو « ركب ىبأ دبع ىف نآرقا اهيف عمج یتا ةدرجما قاروالا فحصلا نأ فحصملاو فحماا
 دقو « افدصم تراص ضعب را اهبضعب بترو تخ ايلف « ضدإ رب ! امضعإ بنر مل نکا ةدح ىلد |ماباب ةبترم

 نب ديوس قیرط نم حح دانساپ دواد ی نبا جرخأف « ةباحصا رایتسا نأ دعب كلذ لمف ام هنأ نع نع ءاج
 ام لاق ٠ ان. لام نع الإ فحاصملا ىف لمف ىذلا لمن ام او . اريخ الإ نوع ىف اولوقت ال : ىلد لاق ه لاق ةلفغ
 : انلق ءارفكن وكي نأ داكي اذهو كتءارق زم ريع یتءارت نإ لوق, مم ضب نأ ىنغاب دقن ؟ ة.ارقا هذه و نولوقت
 . . تيأر ام ممنف : انلق , فالتخا الو ةقرف نوكرت الف داو فد ١ ىلد سانلا عجن نأ ىرأ : لاق ؟ یر اف
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 ىف اهوخسنم ماشم نب ثراحلا نب نهرلا دعو صاملا نب دیعسو ريبزلا نب هقا ديعو تب اث نب دیز ساف ) هلوق
 راصفالاو شيرة نم الجر رشع یتا ناجع عج » لاق نيريس نب دم قيرط نم دراد ىلأ نبا دنعو ( فحاصملا

 اوناكف : لاق بتكي نم ناكو ملفأ نب ريثك یٹدخ لاق. رمع تيب ىف یا ةعقرلا ىلا لسدأو ؛ بمک نب ىنأ مهم
 دعس نب بمصم ةباور قو « ةريخآلا ةضرعلا ىلع هوبتكيل هنظآ نيريس نبا لاق < هورخأ ءىثلا ىفاوفلتخا اذا

 ةياور قو -برعا سا: ىأف : لاق . تباث نب ديز لي هللا لوسر بتاك اولاق ؟ سانلا بتک أ نم : نایع لاقف و

 نأ زيزعلا ده نب ديعس قیرط نمو « دذ بكيل و ديعس لمیلف : نایثع لاق « صاملا نب ديعس : اولاق - مضفأ
 ءب هللا لوسرب ةجمل مه, يشأ ناك هلال ةيمأ نإ صاعلا نب ديعس نب صاعلا نب دیس ناسل ىلع تسیفآ نآرقلا ةيبرع
 صاملا نب ديعس كردأ دقو : تلق . اكرشم ردب لبق صاعلا نب ديعس هدج تامو « اكرشم ردد موب ىصاعلا هوبأ لتقو

 حي يف ةعئاعو نایع نع هئيدحو « ةباحصلا ىف كلذل هودعو دعس نبا هلاق « نينس عسن لَم ىنلا ةابح نم اذه

 : لوقي ةواعم ناكو « اهئاءاحو شيرق داوجأ ن« ناكو , ةنيدملا ىلع ةيواعمو ةفوكسلا ىلع ناهثع هلمعتساو ؛ لسم

 ةرامع ةياور ىف عقوو .نيمخو عسن وأ نام وأ عبس ةئس ةئيدملاب هتافو تناكو . ديعس ان رکو « مرک موق لكس

 ىف ماشلاب لق نابآ نال كلذ ىف ةرامع موو : بيطخلا لاق « ديعس » لدب ءصاعلا نإ ديعس نب نابأ ه ةيزغ نبا
 . ها روكذملا نابأ ىخأ نبا صاعلا نب ديعس وه كلذ ىف نايثع هماقأ ىذلا و « ةصقلا هذه ىف هل لخدم الو ربع ةفالخ
 سف أ نب كلام دج سام ىبأ نب كلام مهن : ةعامج اقرفم دواد نأ نبا دنع ىلمأ وأ بتک نم ةيقب ةيمست نم عقوو

 سنآ مهمو . انركذ اک بمكنب ىبأ مهنمو ‹ مدقت اک ملفأ نب ريثك مهتمو « هنع ةبالق یآ ةياور نمو هتياور نم
 تیدح لصأ ىف بابش نیا نع عمج نب ليعاسا نب ميهاربا ةءاور ىف كلذ عقو . سابع نب هلل دبعو « كلام نا

 رباجو لفنم نب هللا دبع قيرط نم دواد ىبأ نبا جرخأ دقو , رشع ینئالا نم مهتيمست انفرع ةمسل ءالوبف « بابلا
 دحأ ماني نيذلا ف سیلو , فیقثر شيرق ناملغ الإ انفحاصم ىف نيلم ال : باطخلا نب رمع لاق و لاق ةرمس نبا
 ةياور ىف امف دوکدلا ینعلل ديعسو ديزل ناك سالا ءادتبا نأكو ۰ ىراصنأ وأ ىشرق ام] مهلك لب فيقث نم
 ىلا اوفاضأف قافالا ىلا لسرت ىلا فحاصملا ددع ىلا ةجاملا بسحب ةباتكسلا ق دعاسي نم ىلا اوجاتحا مث ء بعصم

 لاق یح فحصملا ةباتنك نء هفرص دوعسم نا ىلع قش دقو . ءالمالا ف بمک نب ىبأب اوربظتسا مث ركذ نم ديز

 نبا لاق « هنع ىدهم نب نحرلا دبع قيرط نم باش نبا نع دعس نب ميهاربا ثيدح رخآ ىف ىذمرثلا هجرخأ ام .
 فحاصملا خسف تباث نب دیزل هرک دوعسم نب هللا دبع نأ دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هقا ديبع ىف بخاف : باش
 ؟رفاك لجر باص ین هئاو تسلسا دقل ها و لجر اهالوتب و فحاصملا باتل خسف نع لزءآ نیملسلارشءم اب : لاقو
 دل لوقی دوعسم نبا تصح : رغصم ءاخلاب كلام نب ريمخ قیرط نم دواد ىبأ نبا جرخأو ۰ تبا نب دز فيري

 نبا نع لئاو ىبأ قيرط نمو . ناربصلا نم ىصل تباث نب ديذ ناو ةروس نيعبس ړل هلا لو-ر ىف نم تذخآ

 رذملاو . نیتباوذ تباث نب ديزا ناو : دازو هلثم هنع شيبح نب رز قيرط نمو . ةدوس نيعبسو اعضإ دوعسم
 ضیا ورضع و هيلا لسرب نأ ىلا كلذ نم هيلع مزع ام رخؤ مو ةفوكلاب هللا دبعو ةئيدملاب هلعف هنأ كلذ ىف نامل
 كلذ حسن ىذلا ناكو ادحاو افدصم ارامي ناو ركب ىبأ دبع ىف تمج تناك ىلا فصحصلا خس دارأ امل نايثع ناف

 دقو . هرینل تسيل ةياوأ كلذ ىف ل تناكف ٠ ىحولا بتاك ناك هنوكل مدقت اك تباث نب ديز وه ركب ىبأ دبع ىف



 نآرقلا لئاضف بانک - ۲۰ ٩
 دوعسم نب هللا دبع ةلاقم نم كلذ هرک هنأ ىنغلب : لاق بارش نبا نع روكذملا ثيدحلا رخآ ىف ىذمرتلا جرخأ
 نال « نمحرا دبعو هللا دېعو أ ديعس ىنعي ( ةثالثلا نییشرقلا طهرلا نام لاتو ) هلوق . ةباحصلا لضافأ نم لاجر

 ةیارر ىف ( نآرقلا نم ءىث ىف ) هلوق ٠ شيرق نوطب نم امکو یز نمحرلا دعو ىدسأ هللا ديعو ىومأ اديعس ٠
 ثيدح ىف دعس نإ مهادبا نع یدبم نب نمحرلا دبع قیرط نم ىدمرتلا داز و ,نآرقلا ةبب رع نم ةيب رع یف »و بيعش
 مهفالتخا عفرف « هوبانلا دی ز لاقو تو املا نوبشرقلا لا ةن« هوب اتلاو توانا ی دمو | وفلتخاف پاهش نبا لاق» پابلا
 ىف عج نب ليعامسا نب میهاررا اهجردأ ةدايزلا هذهو « شيرق ناساپ لذن هناف توبادلا هوبنك | : لاقف نام لا
 اذا ىح ( هلو . ةلسيم باش نبا اهاور اعاو: ب.طخلا لاق « تب اث نب ديز ثيدح ىف بابش نبا نع هتئاور
 نبا نع بيعش قیرط نم د راد ىبأ نباو ديبع وبأ داز (ةصفح ىلا فحصلا ناثع در نداصملا ىف فحصلا اوخسن
 ةہج نم ةنيدملا ريمأ ناك نیح یہی  ةصفح ىلا لسري نا۔ءےم ناك د لاق رمع نب هللا دبع نب ماس یت رخ لاق بارش
 لسرأ اهتفد نم انمجرو ةصفح تيفو اءلف ملاس لاق ء هيطعل نا ىب أتف نآرقلا اهتم بتنك ىلا فحصلا اها  ةيواعم
 ناورم اهن ىمأف , رمع نب هللا ديع هيلا اهب لسرأف « فحصلا كلت هيلا نلسريل رمح نب هللا دبع ىلا ةعيزعلاب ناويم
 عقد و « پاتم فحصلا هذه نأش ىف باتري نأ نامز سانلاب لاط نإ تيشخ ی ال اذه تلعف اها : لقو تقفشف
 هجرخأ دق : تلق . ةياورلا هذه ىف الإ فحصلا قم ناوم نأ عسي : ديبعوبأ لاق ,تفزف» ةديبع يأ ةياور ىف
 ةصفح ىلا لسرأ ةئيدملا ريمأ نار ناك اهلف » هيفو هرحن پابش نبا نع دی زر نب یو قب رط نم دواد ىنأ نبا
 اهققشف » هيف لاقو هركذف « ةصفح تيفو. ال : لاق هلا دبع نب ماس ىئئدخل اق  اهاپ) هتمنف  فحصلا اهنا
 , نب دز ثيدح ىف اضيأ ابجردآ نکل « داصتخاپ اضيأ ةيزغ نب ةراع ةياور ىف ةدايزلا هذه تمقوو < اهقرحو
 ابأ نأ ةچراخ وأ ملاس نع باهش نبا نع كلام ةياور نم دراد ینا نبا دنعو. ءالسغ اهلسفف د هيف لاقو تباث
 ةصفح ىلا نامع لسراف » لاق نأ ىلا ارصتع ثيدحلا ركحذف كلذ ىف رظنلا تباث نب ديذ لاس نآرة عج امل ركب
 عمج و «ابفرغ اهذخأف ناوم لسرأ یتح اهدنع لزت ملف . امد ر م اهنم خسفف ءاهيلا اهندريل اهدهاع یتح یب اف اماطق
 مث اهم نوكسيف ةمجملا ءاخلاب نركب نأ لمتحو « قیرحت مث لسغ مث قیقشت نم كلذ عيمج فحصلاب عنص هناب
 داتچا نم دنج لک ىلا لسرأف د بیمش ةياور ىف ( اوخسف ام فحصع قفا لک ىلا لسراق ) هلق ٠ عآ هللاو اهلسغ
 جرخآو ,ةسمخ امأ روپشلاف « یتافالا ىلا نايثع اهب لس را ىلإ ف -اصلا ةدع یاوفلتخاو . « فحصع نيدلسملا
 ىلا اتم ثعبو « فحاصم ةمبرأ ناثع لسرا : لاق تایزلا ةزح قيرط نم « فحاصلا بانک ه ىف دواد ىنأ نبا
 متاح اا نعم دواد ىلأ نبا لاف ٠ هيلع قحصم تبتك یح قبف , دام نم لجر دنع عقوف فدصع ةفوكلا

 « ةفوك-' لاو ةرصبلا ىلاو نيرحبلا ىلاو نملا ىلاو ماعلا ىلاو ةكب ىلا فحاصم ةعبس تبتک : لوقي یاتسجسلا
 ايفحصم ماشلا لهأ نم لجر ىل لاق : لاق ىخنلا يها را ىلا حس دانساب جرغأو . ادحاو ةنيدلاب سدحو
 نم هاب ال ةفوكس" ىلا ثعب نايثع نال : لاق ؟ مل : تاق « ةفوكلا لهأ فحصم نم طبا ةرمإلا لهأ فحصمو
 نم هاوس ام ماو ) هلوق . اضرع ىح ةرصبلا لهأ فحصمو انذحصم قب و + ضرعإ نأ لبق فحصع مهفالتخا
 ةلمهملاب ىزورلاو . ةمجعملا ءاخلاب « قرخ نأ ه رک ألا ةياور ىف ( قرح نأ فح صم وأ :ذیحم لك ىف آقا
 ` بيعش ةياور ىف عقو دقو « قرح وأ ى نأ ٠ ليعامسالا ةياور قو . تباأ ةمجءملاو , نيبجولاب ليصالا هاددو
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 كلذف : لاق « هب لسرأ ىذلا فحملا فا اخي فحضم لك اوقرح نأ ميمأو» امهريغو یناربطلاو دواد ىبأ نبا دنع
 فحاصملا قار>] ىف نامثمل اولوةتال.لاق ىلع نع ةلفغ نب ديوس ةاور قو « رانلاب قارعلاب فحاصملا تفرح نامز
 ق: رام نمو ء بک ىلا دانجالا ىف تب مث ؛ اپةرحأف فحاصملا عمجي ا جشأألا نب ريكي ةياود قو « اريخ الإ

 كلذ رکی 03 لاق وأ كلذ مهيأ ف , فحاصملا ناثء قرح نيح نيررفأ وتم سالا یکردآ و لاو دعس نب بعصم

 اذکو اذك تعنص دق یا : راممالا لهأ ىلا بک فحصلا نه ناهثع غ غرف اهلف ه ةبالق یآ ةاور قو < دحأ م

 ىف خیرص تایاورلا رثكحأو « قيرحتلا نأ لسفلاب نوکی نأ نم معأ وحاو یدنع ام اوحاف « یدنع ام توغو

 مهاب ضایع مزج دقو ‹ كلذ نم ءىث هديب ناک نم یارام بسحب امبنه لک عوقو لمت «عفو یذلا وهف قي رحنا
 مما ابف ین بتک۔ قیرحت زاوج ثيدحلا اذه ىف : لاطب نا لاق . اجاهذ] ىف ةذلابم اهوق خا مث ءالاب اهواسغ

 ساک سراط قبرط نم قازرلا دبع جرخآ فو . مادفالاب ا'طو نع نوصو اهل مارک] كلذ نأو رانلاب هللا
 ءاحلاب ةياورلا : ةيطع نا لاو« مهار ههركو « ةورع لعف اذکو ؛ تسهتچا اذا ةلمسبلا اوف ىلا لئاسرلا قري

 هلو و . هتلازإ ىلا ةجاحلا تعد امل ىلوأ لسغلاف نآلا امأو « تق ةولا كلذ ىف عفو ىذلا وه و اذهو. حصأ ةلءوملا

 دنع تناكى لا فحصلا يوسو هنم تلقن ىلا فحاصلاو هبتكتسا ىذا فحصملا ىوس اع ىأ «هاوس ام ساوه
 ام ايف نأ موت اهنم دحال عقب نأ ةيشخ اضيأ اهمدعأو اهدعب ما ناورم كردتسا اذهلو < اهلا امدر و ةن

 فو یا مدقب نیل اقا ىلع فحصلا نابع قیرحتب لدتساو . مدقت اك الا هيلع رقتسا ىذلا فحصلا فا اخم

 مالك نيه یه تاكو لو ؛ ةعق قرولا ىف ةب وكلا رطسالا نوکت نأ اميدق هللا مالک نوک نم مزاب ال هنال تاوصالاو

 ۱ یهو ةئلاثلا ةصقلا یه هذه ( خا ةجراخ ىئربخأو باپش نبا لاق ) هلوق ۰ لغآ هللاو اهنارحإ ةباحصلا رجتسي مل هللا

 ریسهآ قو داه+لا ىف ةدرفم ةلوص وه تءدقت دقو « او هنايب م. ا روکا داسالاب بابش نا لا ةلوصوم

 ىبأ ةفالخ ىف امخسن ناك ىتلا فحصلا نم بالا ةيآ دقف 5 اذه تباث نب ليذ ثيذح رهاظو « بازحالا ةروس

 ناك ام اهايإ هدقن نأ باش نبا نع عمج نب ليعامسا نب مهاربا ةياود ىق عقوو . ..تب ات نب ةع زج عم اهدج و یحرکپ

 ةءآرب رخآ نم ناتیالا ركب ىبأ ةفالخ ىف هدقف ىذلا نآ و حيحصلا نام حبحصأأو ؛ هلم مو وهو « ركب ىبأ ةفالخ یف

 « عمج نیا ةءاود ىف خقو ام : ريثك نبا مزجو 5 نامع ةفالخ ىف فحمملا بتك ۷ اهدقفف بارحألا ىف ىلا امأو

 يبخل ناك ركب ىبأ عمج نأ نايع عج نيبو ركب نا ممج نيب قرفلا : هريغو نينلا نبا لاق . لعأ هقاو كلذك سیل و
 هروس ثايال ابترم فئامص ىف هعمل دحاو عضوم ی امرمب نكي مل هلال « هتلح باهذب ءىش نآرقلا نم بهذي نأ

 عاستا ىلع مهتاغلب هوءرق نيح نآرقلا هوجو ىف فالتخالا رثك ام ناك ناثع عمجو ؛ لَ يا هيلغ مبفقو ام لع

 دحاو فحصم ىف فحصلا كلت خسنف ؛ كلذ ىف ملا مقافت نم ىئفع « ضعب ةئطخت ىلا مبضعبب كلذ ىدأف « تانللا

 ۱ ناو مهتذلب لرت هنأب اجتحم شب رف ةغل ىلع تاغللا رئاس نم رضتقا و «نآرقلا فيل أت باہ ىف یتایس اک هروسل اہترم

 لد رصنقاف تهتنا كلذ ىلا ةجاحلا نأ ىأرف « رمألا ءادتبا ىف ةقشملاو جرحلل اعفر مریخ ةغاب ةت ءارق ىف سو دف ناک

 :Jl (هيبنن) .دحاو باب دعب كلذل نایب دز: یاسوء اجماع رضصتقاف تاللا مجرأ شيرق ةنل تناکو « ةدحاو ةن

 . باهش نبا نف هنم قرط كلام یود دقو « دعس نب میهارپا قايس نم نمحأ نآرقلا عج تیدح دحآ وري ل نیم نبا
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 م یبلا بزاک بیس - ٤
 دیز "نإ » لاق قابسلا نبا "نأ باپش نبا نع سنوي نع ثلا اننا دح ريكس ن ی اشو - ۹

 .نآرقلا مبنا هب ثا لوسرا یحولا بكت تنك كن] : لاق هنع هللا ىذر ركب وأ "ىلإ لسرأ : لاق تباث نبا
 کءاج دقا ) هريغ دا ۳ امرجآ 1 یرامنال ع هر یآ م نيتيآ ةوتلا ةروس رخ أ تدجو 00

 ۱ ۰ هرخأ ىلإ ) منعام هيلع زیزع a نم ل وسر
 : تل ال » لاق مارا نع قاحسإ یآ نم لیئا رم نع یو٥ نب هللا ديبع شرم 4° ee 0 ۳ و 2 اهم

 حوالا "یو دز ىل مدا : “ىنا لاق 4 نا لوبس ىف نردهااو نینمولآ نم نودعاقلا یوتسال 3

 . ورع هرب ینلا ربظ باخو ( نودعاقلا ی وتسيال) بتك أ لاق مث -ةاَوألاو فنکلا وأ_فيكلاو ةاوالاو

 یوتسیال ) : اهناكم "تزف « رهبلا رر لجر یا ؟ ین ست اذ لا لوسر اب : لاقف ىمعألا موتكم هما نا

 « € ررضلا ىلرأ ريغ هللا لیبس ىف نودهاجلاو نينمؤملا نم نو دعاقلا

 اذهو تباث نب ديز ث.د ىوس ركذي ملو عقل ینلا باتک مجرت : ريثك نبا لاق ( هيَ ىنلا بتاك باب ) هلوق
 فقأ مل : تلف . ةيوبناا ةريسلا ىف كلذ نایب ینوتسا هنأ ىلا راشأ مث. اذه ريغ هطرش ىلع هل عقب مل هنأكف , بيج
 ماي هللا لوسرل یحولا بتک دق مع « بابلا ثيدحل قباطم وهو دارفالاب « بتاك » ظفلب الا خسنلا نم ءىث ىف
 ةنيدملاب امأو « ةرجحلا دعب لسأ اع] تباث نب ديز نال اهب لزت ام عیمجلف ٤-6 امأ « تباث نب ديز ريغ ةعامج
 ىناث بزاع نب ءاربلا ثيدح ىن اک دوملا مالب بتاكلا هيلع قاطأ كلذ هیطامت ةرثكل و « ديز بتكب ناكام رکاف
 باغ امير تباث نب ديز ناکو ٠ هلي هللا لوسرل یحولا بتكسن تنك كنإ : ركب وبأ هل لاق اذهلو « بابلا ىثيدح
 رم لوأو « ةنيدملاب هل بتک نم لو وهو بمک نب ىبأ تباث نب ديز لبق هل بتک دقو . هريغ ىحولا بتکف
 الا ىف هل بتک نمو « حتفلا موي مالسالا ىلا داع مث دنرا مث حرس ىنأ نب دعس نب هللا دبع شیرق نم کم, هل بتک
 بيقيعمو ىدسألا عبيرلا نب ةلظنحو ةيمأ ن صاعلا نب ديعس انبا نابأو دلاعو ماوملا نب ريبزلاو ةهبرالا ءافلخلا
 أ یورو « نيرخآ ىف ةحاور نب هللا دبعو ةنسح نب لییحرثو یرهزلا مةرآلا نب هللا دبعو ةمطاف نیا نبا
 لوسر ناک لاق نافع نب نایثع نع سابع نب هللا دبع ثيدح قم مك ام او نابح نا هح و ةثالثلا نالا باحم و
 بتكي نم ضعب وعدم ءىثلا هيلع لزن اذا ناك« ددملا تارذ روسلا نم هيلع لزي نامزلا هيلع تأ 1٤ هلو هللا

 فيدح لوالا : نيثيدح بابلا ف فنصاا ركذ مث. ثيدحلا « اذك اف ركذي ىلا ةرو لا ىف اذه اوعض : لوقيف هدنع
 تشک كنإ د ديزا ركب ىبأ لوق هنم هضرغو « افرط هنم ددوأ « نآرقلا عمج ىف ركب ىبأ عم هتصق ىف تباث نب دیز
 تلذث امل و بزاع نبا وهو .اربلا ثيدح ىناثلا ٠ هلبق ىذلا بابلا ىف فوتسم هيف ثحبا ىنعم دفر «یوا بتکت
 ريسفن ىف مدقت دقو « ادر یل عدا : مگر ىنلا لاق ( هللا ليبس ىف نودهاج لاو نينمؤملا نم نودعاقأا یوتسی ال )
 یسدت و اضيأ « اديز ىل عدا د هریغ ةباور قو « اضیآ ليئارسإ اور نم « انالف ىل عدا ه ظفلب ءاسنلا ةروس
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 نردهاجماو نینمواا نم نودعاؤلا ىوتسال) ام تل زف انه مقرو . هل تب ا ن ديز ثبدح نم كانه ةصقلا

 ىلوأ ريغ إل ةواللا ىن ىذلاو ( درضلا ىلوا ريغ إل ظفا يخأتب عقر اذكه ( درضلا لر ريغ هللا ليبس ىف
 ليئارسإ نع رخآ هجو نم باوصلا ىلع مدقت دقو ( هللا ليبس ق نودهاجناو ) لبق ( درضلا

 فئرحأ عبس ىلع نآرقلا ل زنأ بص - ۵
 ن هللا ليببع ىنث لح باپش نبا نع لی ینادح ثيقا ىنثدح لاق رينعأ نب دیس شو - ٩۱

 « هنمج رف فرح ىلع "لیربج فأر :ii لو يع هللا "لور نا » 4 دح امه هل ىذر سابع "نا نأ لا دبع

 .« فارحأ رةعبس ىلإ ىهذا ىح ىنديزيو هلی زعسأ لذ زا مف

 نب خور یادح لاق بارش نبا نُ "ليقع ی د ثیالا ید لاق رينع نب دیس اشم - ۲

 ماشه تەم » لوق باطلا نب , رع امس امهمأ أ ءاث دح "یراقلا دبع نب ِنجرا دبعو مر ù روسلا نأ ريب“ زا

 م رک فورح ىلع 1 رق : وه اذإذ هتءارقل " تعمتساق « وا ذل ولوسر ةايح ىف ناف, لا هو أرقي يکع عبا

 لا نم : تلقف هئادر "هندبف « لس یح تربص « ةالصلا ىف هرواسأ تديكعف « لكي هللا "لوسر اههذئرقي

 دق للي نا لوسر “ناف « ةتبذك : تاقق ؛ عللي للا لور اهنآ رفآ : لاق ؟ ۳7 كتمم ىنا ةروسلا و هله

 ناقرفلا ةروسب أرقي اذه تمم ىنإ : ”تانف يب هللا لوسر ىلإ هٌدوفأ هب ”تقلطناف . تارق ام رهف لم ای

 لاقف « ارقي هتممس ىلا ةءارنلا هيلع أرثف . ما اتما أر 1 « هلسرا ؛ : لک لا "لور لاقف . .اهيائرقُ / فورح ىلع

 : ب هلا لوسر لانق «ىف اقا ىلا ةءارقلا ؛ تارق « رعاي أر فا : لاق م . تاز أ كلذك جلا لا لوسر

 « هنم سیم اوأرقاف « فرحأ ةعبس ىلع لأ .نآرقلا اذه "نإ ۰ تا زی كل ذک

 دارلا سیاو « ام هجو لکب أرقب نأ روم هجوأ ةعبس لع یا ( فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لرنآ باب ) هلوق

 ةدحاولا ةملکسلا ىف تآ ارقلا ددع هيلا ىزا ام ةياغ نأ دارلا لب ۰ هچ وأ ةعبس ىلع أرذت هنم ةلج الو ةدلك لک نأ

 ی#ب ال اإ كلذ بلاغ نأ باوجلاف 6 هچرآ 2 ةعوس نم رثكأ لع أرتي تاملكلا ضعب دو ااف ليق ناف « ةعيمس ىلا

 ةعبسلاب دارملا سيل ليقو . امهوحنو ةلامالاو دلا ىف اک ءادآلا ةيفيكىف فالتخالا ليبق نم نوكي نأ امإو ةدايرلا
 تارشملا ىف نيعبسلا لطي اک داحألا ىف ةرثكسلا ةدارإ ىلع قلطي ةمبسلا ظفل و ؛ريسونلاو ليمسألا دارملا لب ددعلا ةقيقح
 غلب ةت نابح نبأ نع ىطرقلا ر ذو. هعبت نمو ضايع حنچ اذه ىلاو , نيعملا ددملا داري الو نيئملا ىف ةئامعبسلاو

 ٠ * یرذشلا لاتو < ةسمخ یوس اهنم ىطرقلا ركذي و الف ني نیئاللو ةسمخ ىلا ةعبسلا فرح لا ىنعم ىف فالتخالا
 لاوقأ نم «ىلا ىهتتاام ركذأسو < هجي نم هنأظم ىعبتت دعب اذه ىف نابح نبا مالک ىلع فقأ لو ,راتخمريغ اهرثكا

 : بابلا ف فّتصلا رکذ مث : بايلا اذه رخآ ىف ىلاعت هلا ءاش نا دودرااو اهنم لوبقملا نایب عم كلذ ىف ء ءاسلعلا

 .ساييثك نب كیعس وهو « نئيصم ءاملار ةلموملاب (يينع نب ديعس انثد>) هلوق ٠ نابع نبا ثيدح ایهدجآ : : نيكي دج
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 لو تونه ىذر سابع نبا نأ ل مهتاقث و نييرصملا ظافح نه وهو « هدج ىلا بسني ريفع

 جرخأ دف « بعك نب ىلأ نع هرس هن اکو < رب ینلا نم هل هعامسإ سابع زبا حرصي | ا اذه ( لاق علت هلل

 نع رربش» ثيدحلاو , هر بک نب یآ نع سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع دلاخ نب ةمركع قيرط نه یانلا

 ىبأ نع قاستلا ثيدح لوأ ىف ( فر ع لیرج وارقآ ر هلوق ۰ رکذاس اک ه .دح نم هريغو لم هجرخآ ىفأ

 . ثيدحلا « یءارق فا اع امررقي الجر تعم ذأ ديبسملا ىف اأ ابی 5 ةروس ب هللا لوسر ىأ رانك عا

 ةءارق أرقف ىلصي لجر لغسف -جسلا ف تنك » لاق بعك نب ىنأ نع لیا بأ نب نعرلا دبع ىب 0

 الي هللا لوس ی اميج انلخد فالصلا انيضف الف , هيء اص ةءارق یوس ةءارق ارتف رخآ لخد مث , هيلع اهتركنأ

 بینا نش 1 سقف امهرمأف « هي> ام ةءارآ وف اذن رك لع لخدو ٠ هيلع امركنأ ةءارف أرق اذه نا : : تلقف

 لان « اترف ا ىلا رظنأ ا: اکو رع تضفف یردص ىف برضف : ةيلهاما ف تنکذا الو ىمفن ىف طقسف لاق امهنأش

 یس# ىف تدجوف د ثدحلا اذه ىف ىرطلا دعو . تيدا ۽ فرح ىلع نآرقاأر 0 نأ ىلا لسرأ« ىنأ اي : ل

 هجو نم ىربالا داعو . « ناطيشلا هنع اغا مبللا : لاتو یردص ىف برضف « ىج و رجا ىح نامل ةبوسو

 نسمحآ االکام : تلف فآ لات نسحب اکالک لا مقلب ینا نأو « دومسم نبا نيبو هنيب عقو كلذ نأ ىأ نع ر +

 هيف لزت یذلا ناکساا ىلأ نع لیا ىلأ نع رخآ هجو نم ملم نيبو , ثيدحلا « یردص ىف برضف لاق ٠ لجأ الو

 *ىرقت نأ كرهأي هق' نا : لاقن لي رچ هاناف . رافغ ین ءاضأ دنع ناك هلي ینلا نا ه هظفلو ب ما ىلع كلذ

 (هتعجار )هلو لحنلا ةر دراما ةرودلا نأ قيرطلا هذه نم ىراطلا نيبو . ثيدحلا فر- ىنع نآرقلا كنمآ

طت ال ىتمأ نأ د هل ةياور ىفو « ىتمأ ىلع نر ه نأ هيلا تددرف » ىنأ نع لسم ةءاور ىف
 نم دواد نالو . « كلذ ىب

 نما تن ةباور ینو . « فرحأ ةه تشاب ىتح ۰ نيفرح ىلع لق : ىعم ىذلا كلملا یل لاقف ١ یآ نع ردآ هجو

 ليئاك-يم لانف « فرح ىلع نآرقا أر 3: لی ريج ناقف قاينأ ليئاك م و لیرج نا د بەك نب نآ نع سا قب رام

 ناقف ةين الا ء نأ مث » نآ ثيدح ىف ( یتدیزب و هديزتسأ لزأ مقر هلوق ٠ هوك ةر وأ فذ نم وعلو سا

 ةعيس ىلع كد ا رقت نأ كرم هللا نا : لاقد ةعبارلا هءاج مث « فر أ ةثالث ىلع لاقف ةثلاثلا هات مث ˆ «نيفرح ىلع

 جا نم باوبأ ا أ ةيج- ىلع د ىربطلل ةياور قو « اوباصأ دقف هملعا و, 0 ابا رسا

 تلق نإ فاك فاش الإ ابنم سيل : لاق متد دواد ىنأ ةياور ینو « ارت اک ویف ابنم افرح ارت نه وهل ىرخأ قو

 ايد لات مس هنأ رخآ هجو نم یذمزالو « باذعب ةعر ةيآ وأ ةحرب باذع ةيآ من ملام ؛ امكح از زع امنع اميعس

 « طق اب انك أرقي مل ىذلا لجر'و ةيداجلاو مالغلاو ريبكلا خیشلاو زوجملا سا ةمأ ىلا تعب ق لی رج

 ثيداحألا هذهو . . ثيدحلا < متت ملام نام و له كل رقك فاش تاک اراک و دا نع + ركب یا ثيدح ىفو : .ثيدحلا

 حج فرحألاو « تآ ارق وأ تافل عج ىلع نآرقلا لزنأ ىأ ‹ تآ ارقا وأ تاغللا فرح اب داراا نأ یوقت

 هجولا ةذالا ف فرا ىآ اهم دحأ نال تاغللا نم هجوأ ةع ىلع ىنعملا نوكي ه لوألا ىلهف «سلمأو سلف لثم فرح

 ازاجم ةماك- لا ىلع فرحلا قالطا نم دارملا نكي یا لعو ( فرح ىلع هللا دبعي نم سانلا نمو ل ىلاعت هلوقك

 سویو ليقع هاوراذک « ىرهرلا لفون نا ىأ (ةمرخع نب زوسلا نا ) هلوق ؛ ىناثلا ثيدحلا . ابضمب هن رک

 دبع رصتقاو « ةدانسإ ىف روسملا ركذي ملف ةورع ىلع هنع كلام رصتقاو « ىرهزلا نع ىرهرلا یخآ نباو بيعشو
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 نع قازرلا دبع هثذو « نمحرلا دبع رکذب ملف ةمرخم نب رو سلا نع ىثاذاا هجرخأ ابف ىرهزلا نع رمعم نع لعالا

 نبا قيرط نم هجرخآ هنأكو سوپ ةباورك: لاق ةب لاحأ نکلا هقیرط نم لم هجرخأو ؛ ىذمرألا هجرخأ رمعم
 نب نعرلا دبعو ) هو .٠ اقیلعت ساوب نع ثيللا ند ةبراحلا ق فنصلا ءركذو « اههركذف سأوب نع بهو

 ةمب زخ نم نطب ةراقلا ىلا ةا ةي اتحتلا ءايلا لي دشن ) یرافلا ) هلق . هیشل فاطم ريغ ن وانلاپ وه ( دمع,

 نبا ءاغلا مضإ نوملا نبا ةلبه هرخآو ريغمالاب حيلم نبا ضعم ةثلثلاب عيثأ هار بقا ةراقلاو : ةكردم نبا

روكذملا عیئآ ةب رذ نم ةمجعم اهدمب ةين املا نازگتسو ةل ما رسکب شيدلا وه ةراما لب ليقو . ةعرخ
 سال و ؛ 

 نم نمحرلا ديغ ناکو < مالسالا دعب هی داب مرعم اونکسو ة_هز ىنب اوفلاح دق اوناکو « ةءارقلا ىلا ابوسنم وه

 دنسم ىف ىونغبلا كلذ جرخآ « ريغص وهو مقلب ىنلا لا هي.ىتأ هنوکل ةباحصلا ىف ركذ دقو « نيبباتلا دابك
 ىراخبلا ىف هل سياو « نين ام ةنس ليقو رنک الا لوق ىف نیئامو نام ةنس تامو « هب سأب ال دانساپ ةباحصلا

 نب ماشه تعم ) هلوق . مايصلا ف رمع نه رخآ تبدح هدنع هلو « صز | ىف هركذ دقو « ثيدحلا اذه ىوس

 « هيبأ لبق تامو « لضف ماش ناكو « حتفلا موي امهمالسإ ناكو « ةع هيبالو هل ء یدسالا مازح نبا ىأ ( يح

 هنأ ىلع لدي اذهو « هنع ةورع ةءاور نم اعوفم ادحاو امدح ملم هل جرخاو . ةياور یراخبلا ىف هل سیا و

 نعم نع دعس نأ جرخأو . رع وأ ركب یا ةفالخ ىف دیشتسا هنأ معز نم موو « ىلغو ناثع ةفالخ ىلا رخأت

 تشع امامأ : ءىثلا هغلب اذا لوقب رع ناکف « فورعلاب ساب مك نب ماشه ناك : ىرهزلا نع كلام نع یسیع نبا

 دين اسملا ىف ثيدحلا قرط رئاس ىف اذکو « عبمجلل اذك (ناترذلا ةروس أرقب ) هلوق . كلذ نوکیالف مادهو ان

 طلغ وهو « ناترفلا لدب بازح الا ةروس « تامجلا » ف بيطخلا دنع عفو هنأ حارشلا ضمب ركذو « عماوجلاو
 ( هدواسأ تدكنف ) هلوق ٠ هديغ ةياور ىف اک ناقرفلا بيطخلا باتك ىف ىذلا ناف « اماع فقو ىتلا ةخدنلا نم

 : ةغياناا لاق . هبشأ وهو « هبئاوأ » هريغ لاتو , ىناجرجلا هل هسأرب ذخآ یا ةل.رملا نيسلاب

 عقان مسا اهياينأ ىف شقرلا نم ةليثض یترواس ىنأك تبق

 : داعس تناب ینو « ىنتبثاو ىأ

 لوذخ وهو الا نرقلا كرتب نأ هل لحي ال ارق رراسي اذا

 لاق « ةلمبملا ضوع ةئلثملاب « هرواثأ د باويأ دعب ةينالا بيعش ةياور ىف ىبباقلاو ینممشکلا دنع عقود

 هلوق . « هيلع لجأ نأ » كلام ةياور ىف عقوو « ح حص اضیآ اهانعم نکا : تلف . لوالا فورملاو : ضايع
 هلوق ۰ « لس ىتح د ةياورلا هذه ىف هلوقل « ةالصلا نم ىأ « فرصنا یتح .تارمأ مث » كلام ةياور ىف ( ترص )

 تاتي الثل هتبل دنع ةبارث هيلع تعج ىأ هک اسةيناثلاو ةددشم والا نيتدحوءو ماللا حتفب (هنادرپ ءتببلف )

 م اذطو ‹ باو ملا فلاخ اماشه نأ هنظا هنم دامتجا نع كلذ لمفو ؛ فورعلاب سالا ىف اديدش رمع ناكو . ىنم

 تبذک هلوقب داراا وأ ء نظاا ةبلغ ىلع كلذ قالطا دین ( تبذکز هلوق ٠ دیر هلل لب هلي یا هيلع ركذي

 اذه ( امنآرقآ دق تلي هلا لوسد ناف ) هلوق ٠ الا عضرم ىف بذكس' نة زاجحلا له نال تأاطخا ىأ

 فال « «تاباسو مالسالآ ىف همدق خوسرل كلذ هل غاس اعاو « ماشه ةئطخت ن. هيلا بهذام ىلع الث د2] سع هنا

 یرابلا عف ه ٩ ج٤ م
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 نقنآ دق ناک ناف هسفن فال , ةءارقلا نقتآ نوکی ال نأ كلذ نم ردع ىش مالسالاب دهعلا بيرق ناك هئاف ماشه
 اهيف لزئام عمي | مث امد لي هللا لوسر نم ةرردلا هذه ظفح رع نأ امهتءارق فالتخا ببس ناكو « حمام
 نم امهفالتخخا أشنف اريخأ لزنام ىلع هارقآ عقلي ىنلا ناكف حتفلا ةءاسم نم اماشه نالو ؛ هدهاشو هظفحام فالخم
 . ةعقولا هذه ىف الا « فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ و ثيدح عم نكي م هنأ ىلع ةلوح راكذالل رع ةردابمو « كلذ
 كلذ الولو « هلادئا# راص اذبلف « هب هرم راص هئادرب هبیل ام هلأك ( هلي هللا لوسر ىلا هدوفآ هب تفلطناف ) هلوق
 اذه ( فرحأ ةعبس ىلع لدل نآرقلا اذه نا ) هلوق . هلسرأ : هيلا الصو ال لي ىنلا هل لاق اذغو «هقوسپ ناكل
 دبع نب قاحسا قيرط نم ىريطلا دنع عقو قو «نیفلتختا نيثيشلا بر وص ركني الل رمغل انيمطت مرا هددوأ

 ین قتل : لجرلا لا. ىنلا دنع اصتخاف «رمع هيلع ديخف لجر أر قد لاق هدج نم هيب نم ةحلط ىبأ نبا هلل
 : لاقو هردص ىف برضف لاق « هبجو ىف علل ین هفرع *یش رمع ردص ىف عقوف لاق « لب : لاو ؟ هقا لوسد اب
 قيرط نمو « ةر اباذع وأ اباذع ةمحر لمحت ملام , باوص هلك نآرقلا « رمعاي : لاق مش مالث اطاق . ان اطش دمبأ
 ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ» هرخآ ىف لاق نکا «رع ردص یف عقوف» رکذب ملو هوحن ركذف أرقي الجر رم عمد رع نيا
 دوعسم نبأ عم پمک نب ىبأل اهنم ماشه عم رممل عقوام يظن ةباحصلا نم ةعامجل عقوو . فاش فاك املك فرحأ

 ةيآ اف الجر نا » ورمع نع صاعلا نب ورم ىلوم شيق ىنأ نع دمحأ هجرخإأ ام اهئمو « مدقت اک لحنلا ةروس ىف
 فرحأ ةعبس ىلع لزتا نآرقلا اذه نا : لاقف يقرب ىنلل كلذ اركذف « اذکو اذك قه ام ورع هل لاقف «نآرقلا نم
 نب مهج ىبأ ثيدح نم ىربطلاو ديبع ىبأو اضيأ دحالو , نسح هداثس] هيف اورام الف ٠ متبصأ متأرق كلذ ىأف
 نب ورمع ثيدح وحن ركذف ,تلَي هللا لوسر نم اهاقنت هنأ معزي امهالكن آر قلا نم ةبآ ىف افلتيخا نيلجر نا » ةمصلا
 ةروس دوعسم نیا ینارقآ : لاقف يلي هلا لوسد ىلا لجد ءاج »لاق مفدآ ن, ديز نع ىناربطلاو ىراطللو . صاملا
 ىلا ىلعو - مل هلا لوسر تكسف ؟ ذخآ مهيأ ةءارقرف « مهنءارق تفلتخاف « بعك نب نا اهينأرقأودبز اهنارفأ
 ىنأرفأ» دوعسیم نا ثيد نم مك اهلاو نابح نبالو ,ليمج نس هناف مع اک منم ناسن) لک أ ر قيل : ىلع لاقف  هبنج
 , اهژرفآ ام ورح أرقي وه اذان ,اهارقا : لجرا تاقف دجسلا ىلإ تنحرف ؛ مح لآ نم ةروس مَ هللا لوسر
 ناك نم كلمأ امل : لاقو هجو ريغنف « هان ريخأف يلب هللا لوسر ىلا انقلطن اف ؛ زار هللا لوسد امنآرقآ : لاقف
 ۰ لع اک کنم لجد لك أرقي نا عماد هک هللا لور نا : لع لاقف ۰ اتیش ىلع ىلا *رسأ مث« فالتخالا علیق
 لئاضف باتک ىف ثيدح رخآ ىف ىتأيس اذه لصأو « هبح اص اهژرترال افدرح أرقي انم لچر لکو انةلطناف لاق
 نیئالث و ةسمخ ىلإ نابح نب متاح وبآ اهغلب ةريثك لاوقأ ىلع ةعبسلا فرحألاب دا_ملا ىف ءالعلا فلتخا دقو . نآرقلا
 ةكسملا ىلإ ةراشإ هيفو . لزا نم ىأ ( هنم ردئام ار ءرفاف ) هلوق ۰ رام يغ امرك: یرذنلا لاقو . الوق

 ظفللاب یماا ةيدأآ فرحالاب دارملا : لاق نم لوق یوقی اذهو « *ىراقلا ىلع ريسونل هاو روکذلا ددعتلا ىف
 . امهتءارق تفاتخا دقف كلذ عمو « رع كلذكو شی رق ناسلب ماشه ةغل نال , ةدحاو ةغل نم ناكولو فدارملا

 ديبع وبأ بهذو . ةعبسلا فرحألاب دارملا وه اذ نأ معلا لهأ رثكأ نع لةنو ربا دبع نبا كلذ ىلع هبف ,
 « ةعبس نم زكا برعلا تاغل نأب بقعآو ء ةيطع نبا رابتخا وهو « تاغللا فالتخا , دارلا نأ ىلإ نورخآو
 ةغلب سمخ اهنم : تاغل میس ىلع نآرقلا لزت : لاق سابع نیا نع حلاص ىبأ نع ۰ ارحصفآ دارلا ناب بيجأو
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 نم ميلك ءالؤهو « فیت ةءواءم نب رهو ركب ن مثج و ركب ن دعس نجعلاو : لاق ؛ نزاوه نم زجعلا

 یب یه < 3 لفسد نزاوه اءلع برم حسذا : ها نب ورع رب لآن اذلو ءنزا ره الع مه لاق و نزاوه

 ؛ ةعازخ بعكو شي رق بعك نيبعكلا ةذاب نآرقلا لر : لاق ساء نبأ نع رخآ هجو نم دينع وبأ ج اوا مداد

 وآ لاتو ۰ مهتذل مهاع تاسف شيرف ناريج اوناك ةءازغ نأ یمی ٠ ةدحاو رادلا نال : لاق ؟ كاذ فيكو لیق

 0 رگب نب دعسو نزارهو ةعدب رو دزالاو باب رلا منو لیذهو شرف لر لو : یقاتسجسلا متاح

 تاغللا نوك-:ف اذه لمف ( هموق ناعاب الا لوس. نم اةلسرأ ابو ) ىلاعت هلوقب جتحار ةبيتق نبا هرکتتساو

 عبس ىلع أ رقت ةلک لك نآ دارملا سيل : دبع وبأ لاتو . یزاوهالا لع وبأ مزج كلذب و « شيرق نوطب ىف عبسلا

 نالا ةغلب هضعب و نزا وه ةذلب هضعب و لبذه ةذلب هضعب« شي رف ةغاب هطعبف « هيف ةقرغم حبسا تاللا لب « تال

 لزل رمع لوقل ةصاخ رضم ةيلب لز : ليقو . ابدصن رثكأو شعب نم اهب دعسأ تازلا ضعبو : لاق ۰ مريغو

 ماد ةيضو ساقو ةن اکو لب ذه مهنأ رض نم حبلا را ديع نا هاکح مف مطب نيك و ٠ رضم ةغلب نآرقلا

 هنأ خویشلا ضعب نع ةءاش وبأ لقن و . تال عبس بعءوتسل رضم لئابق هذبف « شيرقو ةع زخ نب دسأ و بابرلا

 ىلا مهنافلب هوءرقب نأ برملل حيبأ مث ء ءاحصفلا برملا نم مر_اج نمر شرق ناب الوأ نآرقلا لزنا : لا

 ةغل ىلا هتغل نم لاقتنالا مهم دحأ فلكي ملو« بارعإلاو ظافلالا ىف مهفالتخا ىلع امامتساب موتداع ترج

 لزاتب اذه لعو . ىنعملا قافتا عم كلذ لک .دارلا مهف ليهست بلطا و ةيملا نم ميف ناك الو ةقشلل یرخآ

 ةروكذملا ةحاب الا نا : لاقي نأ كلذ ةمّتو : تلق . مهن. الك لب هللا لوسر بب وصتو « مدقت اک ةءارقلا ىف مهفالتخا

 ریشی و « مقرب ىنلا نم عامسلا كلذ ىف ىعارملا لب « هتغل ىف !مفدارمب ةملكلا ريغي دحأ لك نا ىأ « ىبشقلاب عقت مل

 هنأ ةباحصلا نم دحاو ريغ نع تبث نکا « هلو ىناا یآرقآ بابلا ثيدح ىف مامثهو ربع نم لک لوق كلذ ىلإ

 ىتح د ىأ « نيح ىتع د هتءارق دومسء نبا ىلع رمع ركنأ مث نمو « هل اعومسم نكي مل ولو فدارلاپ أرقي ناك

 لبق كلذ ناكو . ليذه ةغاب مهترقت الو شارف ةغلب ساناا "ىرقأف ليذه ةغلب لزنب مل نآرقلا نإ : هيلا بتکو « نيح

 نأ لمتحي : هدنسإ دواد ىبأ قبرط نم هجرخآ نأ دعب بلا دبع نا لاق ۰ ةدحا و ةءارق ىلع سانلا نايثع عم# نآ

 ىلع هت ءارق تحيبأ اذاو : لاق . زوجال دوعسم نا هب أرق یذلا نأ ال « رابتخالا ليس ىلع ربع نم اذه نوک

 لزآ » املوقب نامثع مث رمع دارم نوكي نا لمتح و : ةماش وبآ لاق : لزنأ ايف رابتخالا زاج ازا هجوأ ةعبس

 نأ ىلع مهنافا ىلع هوءرقي نأ م زوج سائلا لع هلوس لامت هللا نا مث « هلرزت لوأ ناك كلذ نأ «شبرق ناسلب

 نأ هل رابتخالاف برعلا ريغ نم هتءارق دارا نم امأف . نیبم ىبرع ناسلب توكل برما تاذل نع كلذ جرغال

 ديذا ةيسذلاب تاذللا ميج نال دوءسم نا ىلا ع هب بعكام لمع اذه ىلعو « لوالا هنال شيرق ناساب ءأرقإ

 فلک ولف هتفل ىلع لوبجلا یرعلا امأو < یا ةفلب نکشاف « ةدحاو نم دبال اذاف , ريبعتلا ىف ةبوتسم ىبرعلا

 مدقت اك بأ ثيدح ف هلوق اذه ىلإ ريشي و « هتفلب هارقی نأ هل هللا ةحابإ عم لوحتا هيلع رثمل شیرق ةفلب هتءارق

 ىم ةظفا جاتمتال هنآ هلم) عبسلا دنع یپتا ةنأكو « « كلذ قيطتال یم نا» هلوقو « ىتمآ ىلع نوه »

 دبع نبا لاق هجوأ ةعبس ىلع ارقت هنم ةظفل لك نأ مدقت ج دارلا سیا و . ابلاغ دنعلا كلذ نم رثكأ ىلإ هظافلا

 لثم لیلفلا ءىثلا الإ هجرا ةءيس ىلع آفت لک نآرفل ىف ج ویال لب . یکم ريغ وه لب « هيلع مج اذهو : ىبلا



۲Kنآرقلا لئاضف باتک- ۰  
 یرابنالا نبا هيلع ذرو « هجوأ ةعبس ىلع أرقت ةلكنآرقلا ىف نوكي نأ ةبيتق نبا ركنأ دقو . « ترغاطلا دبع »
 ىلع لب- مث شيرق ناسلب الوأ لزنأ هنأ هررقام ىلع لدب و « لیربجو ؛ فأ امل لقن الو  توغاطلا دبع » لثه
 كلذي فيفغتلا دورو نأ تبث دقف « مالسالا ىف برعلا لوخد رنک نأ دعب كلذو شي رق ناسل ريغب هوءرقي نأ ةمآلا
 هللا نإ : لاق رافغ ین ةاضأ دنع وهو يا یا ليربج نا » بمكن ب ىبأ ثيدح ىف مدقت اک ةرجملا دعب ناک

 ثيدحلا « كلذ قيطتال ىتمأ ناف , هترفغمو ةتافاعم هقا لأسأ : لاقف « فرح ىلع نآرقلا كتمآ ”ىرقت نأ كرمأي
 ءاملا عقنتسم وه ثنا ءانهرغآو زمه ريغب ةمجمملا داضلاو ةرهحلا حتفب یه رافغ ىنب ةاضأو « لسم هجرخأ

 رسكب رافغ ىنب ىلا بسني ةيوبنلا ةميدملاب عضوم وهو ؛ ءان] لثم زمحلاو داب ليقو « اصعكاضأ هعمجو « ريدغلاك
 ةعبس ىلع نرآرقلا لزنأ ه هلوق ینعم نأ ءالؤد هيلا بهذام لصاحو . هدنع اولرت مچ ءافلا فيفختو ةمجعملا
 نم لدبلا ىلع الم دارأ فرح یاب أرقي یا« هجوأ ةعبس ىلع هأر قي نأ "یراقلا لع اعسوم لزنا یا ءفرحأ

 ىد هوءرقي نأب اوذخأ واذإ « ةتءارق ليبتل كلذو ةعسوتلا هذه ىلع وأ طرشلا اذه ىلع لزنأ لاق هنأك « هبحاص
 نأ هيبن مآ نأ هللا ريسين نم ناك : هل ۾ لكشملا ريسفت » لوأ ىف ةبياق نبا لأ . مدقت اک مهیلع ق یش دحاو فرح

 زەم ىعيقلاو ‹ هلوآ رسكب نواعت ارق یدسالاو « نيح ىد د ديرب نيح ىتع أرقي ىلذهلاف « متلب موق لك أرقي

 .قشل البكو اتشانو الفط هئاسل هيلع ىرج امو هتغل نع لوز, نأ مهنم قيرف لكدارأ ولو لاق « زال یشرةلاو
 ةعبس لذا الثم لافل هجوأ ةمب ىلع أرقت ا كلذ مجاع ريف « ةةشملا ةياغ هيلغ

 : بلا دبع نبا لاقو . ةعبس ىلا رثک | وأ ةثالث وأ نامجو وأ هجو ةملكلا ىف ىتأي نأ دارلا ام)و  فرحا

 ةدحاو امههلو 2 ماشه فالثخا نم مدقت امل « تاغللا فزحالا یتعم نوكي نأ معلا لمآ رثكا ركنا

 07 قاس م٠ لهو لاعثو لبفأ وحن « ةفلتخلا ظافلألاب ةقفتلا یناملا نم هجوأ ةعبس ىنعملا امنو : اولاق
 اتا عم طاقألا بات فرحأللاب دارملا نوكي نأب نيلوقلا نيب عملا نکع و : تلق . كلذ ىلع ةلادلا ةيضاملا
 0 ورع وبأ هيلع هبن ام یهو « ىرخأ ةدئاف نيلوقلا فالتخال نکل ‹ تافل عبس ىف كلذ راصحا عم يلا

 ةياورب *ىراقلا أرق اذاف « ةدحاو ةمتخ ىف هيف ةدوجوم الو اراك نآرقلا ىف ةقرفتم تسيل ةعبسلا فرح لا نأ

 امأو « تانلا فرحألاب دارلا نأب لوقلا ىلع أتي اما اذهو « ابلكب ال ةعبسلا فرحألا ضعبب أرق مناف ةدحاو

 هجوآلا لصحت نأ لوقلا كلذ ىلع نکع لب « بيرالب ةدحاو ةمتخ ىف كلذ ىتأتيف رخآلا لوقلاب لوقي نم لوق
 ةعبس ىف رياغتلا ام عقي ىلا هوجولا ىلع روكذملا ددعلا هريغو ةبيتق نبا لمح دقو . مدقن اک نآرقلا ضعب ىف ةعبسلا

 اا الو باک راضي الو ) لثم « هتدوص الو هانعم لوز الو هتکرح ریختتام لوالا : : ءايشأ

 ىضاملا لمفلا و بلطلا ةغيصب « ان رافسأ نيب دعاپ هو «انرافسا نيب دعب لثم لعفلا ديغَتب ریفتیام ىناثلا . ابعفرو
 ت فرح لاح ریغتیام عبارلا ٠ « ىارلاو ٠ ءارلاب اهرشنن مث د » لثم ةلمهملا فورجلا ضعب طقنب ریختتام ثا الأ

 لثم ريخأتلاو مدقتلاب ريغ ام سماخلا . دوضنم علطو ىلع ة ةءارق ىف « دوطم حلط ه لثم رخالا جرا نم

 قلا ةركس تءاجو » نيدباعلا نيزو فرصم نب ةحلطو قردصلا ركب ىبأ ةءارق ىف « قاب تولا ة تءاجود»

 ىثفي اذا ليآلاو » ءادردلا ىنأو دوعسم نآ نع ديسفتلا ىف مدقت اک ناصقن وأ ةدايزب ريغتيام سداسأا ۰ « توااب

 ىف« بم ىبأ اد تبت » دیسفت ىف مدقت اكف ةدايزلا ىامأو ؛ ناصقنلا ىف اذه « يئالاو را رک لاو ىلجت اذإ راهلاو



 5 ۱۲۰۱۹۹۱ ثيدحلا
 ةملكب ةلك لادب اب ريغترام عباسلا . « نیضلغا مه“ كامهرو « نيبرفالا كتريدع رذنآ و » سابع نا كثيدح

 نكل نسح هجو اذهو « شوفنملا فوصلاك ديبج نب ديعسو هوءسم نبا ةءارق ىف « شوفنملا نبعلا و لثم اهفدارت

 فرعي الو بتكيال ذثموب مژکار یمقو ام ] تأ ارة ىف ةصخرلا نوک «لئالدلا» ىف تب اث نب مساق هدعبتسا

 ةروصلا ةقفتملا جرخا ةنيابتملا فورحلا نمدجو ام امأو : لاق . ابجراخم فورحلا نوفرمي اوناك امناو « منرلا

 نم مزي الو : تلق . طخلا ىف ابتروص هباشت قفلاو . اهناعم براقت كلذ ىف ببسلا ناف « اهرشنن و اهرشنن د لثم

 هيلع علطا امناو ؛ اقافتا عقو كلذ ىف روكذملا راصحنالا نوكي نأ لامتحال « ةبيتق نبا هيلا بهذام نیهوت كلذ

 هج وأ ةعبس نع جرخال مالكلا : ىزارلا لضفلا وبأ لاقو . ىف ال ام ةغلابلا ةركسحلا نم كلذ فو « ءارقتسالاپ

 فيرصت فالتخا ىناثلا . ثينأتو ریکذت وأ حجو ةيلثتو دارف] نم ءاععالا فالتخا لوالا : فالتخالا ىف

 « ريخأتلاو ميدقتلا سماخلا « ةدايزلا و صقنلا عبارلا « بارعالا هوجو ثلاثلا « ماو عراضمو ضام نم لاعفآلا

 : تلق كلذ وعو رابظالا و ماغدالاو ميخمالاو قيفرتلاو ةلامإلاو حتفلاک تاغللا فالتخا عب اسلا « لادب إلا سداسلا

 ثیدح اوجتحا و « مالکلا نم فانصا ةعبس فرح الا ةعبسلا نأ ىلإ موق بهذو . هحقنو ةبيتق نا مالک ذخآ دقو

 نم نآرقلا لزئو ‹ دحاو فرح ىلع دحا و باو نم لزني لوالا باتکلا ناك » لاق رپ ىنلا نع دوعسم نبا

 اومرحو هلالح اواحأف , لاثمأو هباشتمو محو مارحو لالحو نآو زجاز : فرحا ةعيس لع باریا ةعبس

 اولوقو هچاشنع اونمآو « هکحع اولمعاو « هلاثمأب اورتعاو « هنع میهن امع اوهتاو هب مت مآ ام اولعفاو « همارح

 ىبأ ةياور نم هن ال « تشال ثیدح اذه : ربلا دبع نبا لاق « هريغو ديبع وبأ هچرخآ ءانير دنع نم لک هپ انمآ

 ییا نإ دمحأ رفمج وبا مث رظنلا لهأ نم موق هدر دقو « دومسم نبا قلي مو دوعسم نبا نع نمحرلا دبع نب ةبلس
 فرحا ىف عمت نا ليحتسي هنأ هلصاحو « هب لاق نم ىلع درلا ىف هريسفت ةمدقم ىف ىربطلا بنطا و : تاق . نارمع

 ىبأ نيب هعاطم ال رظن هححصت قو < مكاحلاو ناوح نبا روك ذا ثيدحلا حص دقو . ةعمسلا هچ والا هذه دحاولا

 مث « ديج لسم اذه لاقد السم ةبلس ىلأ نع ىرهزلا نع رخآ هجو.نم قهبلا هجرخآ دقو . دوعسم نباو ةيلس
 سيلو « ثیدلا ىف ترسف اک هجوأ ةميس یا فرحآ ةميسد» ثيدحلا اذه ىف هلوق ینعف حص نإ : لاق

 لب ١ اذه ىلع ابامح ناب ثيداحالا كلت قايس نال « یرخالا تبداع لا یف اهرکذ مدت ىلا ةميسلا فرح الا دارملا

 ءىثلاو « اريسيتو انيوهت ةعيس ىلا ةعبرأو ةثالثو نيوجو ىلع أرقت ةدحاولا ةملكلا نأ دارذا نأ ىف ةرهاظ ىه

 صآو رجاز هلوق : فادمما ءالعلا وبأو ىزاوهالا لع وبأ لاقو . ةدحاو ةلاح ىف الالحو امارح نوكي ال دحاولا

 همغو" نم كلذ موت الو « ةعیسلا فرحألا ريسفن هي در لو 1 نآرةلا یآ رچاز وه یآ ٠ رخآ مالک فائتسا

 نم ةفصلا هذه ىلع لزن ىأ بصنلاب خلا اسآو ارجاز هقرط ضعب ىف ءاج هنأ هدیژپو . ددملا ف قافنالا ةرج نم

 باوبأ ةعبس یه ىأ ؛ فرحالل ال با و الا روكذملا ریستلا نوكي نأ لمتحي : ةماش وبأ لاتو . ةعبسلا باوم الا

 . بتكلا نم هريغك دحاو فص ىلع اهم رصتقي  فاذصالا ءذه ىلع هللا هلزنأ و « هماسفا و مالكلا باوب| نم

 نا نع سآ وب قيرط نم لسم ىف عقو ام ةعبسلا فرحالل اریسفت سول حلا سآو رجاز هلوق نأ حضوب امو : تلق

 امثل ةموسلا فرحالا كلت نأ ىنغلب بارش نبا لاق : بابلا اذه ىثيدح نم لوألا سايع نا ثيدح بقع بارش

 فرحالا ىف فلسلا فلتخا دقو : ةماش وبآ لاق مارح الو لالح ىف فلتخال ادحاو نوكي ىذلا ىمآلا ىف یه



 نارثلا لئاضف باتک .۳ ٩

 ؟ اهتم دحاو فرح الإ هيف سيل وأ مویلا سانلا ىديأب ىذلا فحصلا ىف ةعومج ىه له نآرقلا ام لت لا ةعیسلا
 فاما, قدواد ىنأ نا جرخا دقو. دمتعلا وهو ىناثلاب ةءامجو یرطا حرصو« لوالا ىلا یتالقابلا نبا لام
 ؟ ةعبسلا فرحالا ىه له نييقارعلاو نيبن دملا ةءارق فالتخا نع ةنييع نا تلأس : لاق حرسلا ىبأ نب رهاطلا ىلأ نع
 قحلاو ۰ هلثم بهو نبا ىل لاتو لاق. كأزجأ تلف كلذ ىأ « لبقأ و لامتو له لثم ةعبسلا فرحالا اع]و« ال : لاق
 هيف فلتخا ام صعب هيفو « ي ىنلا ساب بوتكملا هب عوطقملا هلازتإ ىلع قفتاا وه تحصاا ىف عمج ىذلا نأ.
 فزع هريغ ینو ةءارب رخآ ىف « راهنالا اهتحت نم ىرحن د کیلا فحصملا ىف عقو اك« اهعرمج ال ةمرسلا فرحالا
 ` تأ اه ةدعو « ضعب نرد ابضعب ىف ةتباث تاراو ةدع نم راصمالا فحاصم فالتخا نم عقوام اذكو «نم»د

 كلذب لما وأ نیصخش هتباتکب لب ینلا سا و اعم نیمالاب لزت هنأ ىلع لوح وهو « كلذ وحن و تامال ةدعو
 ةءارقلا تناك ام ورف ممرلا قفاوب ال ام تآارقلا نم كلذ ادع امو « نيمجولا ىلع اایئاب هما و ادحاو اصخش

 اضعب مهضعب رفکو نائم نمز ىف فالتخالا نم عق وام ىلا لاحلا لآ ايلف ؛ اليهستو ساذل له ةعسوت هب تزوج
 نم ةباحصلا هيلع قفتا ام راصو : یربطلا لاق . قابلا اوکرتو هتباتک ی نوذأملا ظفللا ىلع راصتقالا اوراتخا
 ليبس ىلع نکی ۸ ةروث ذلا هجوألا ىلع ةءارقلاب مرآ نال « ةدحاو ةلصخ ىلع هيف ريخ امم رصتفا نك راصتقالا

 ررق دقو « هنم رين ام اوءرقاف » بابلا ثيدح ىف لي لوق هيلع لدمو : تلف . ةصخرلا ليجس ىلع لپ با الا

 حرش » ىف رامع نب سابعلا وبأ مهثم ةعامج كلذ ىلع هقفاوو « هفالخم لاق نم موو هيف بنطأ ارب رقت كلذ ىربطلا
 هطباضو « املكال اهتءارق ىف نوذأملا ةعبسلا فورحلا ضعب نآلا رقي ىذلا نأ قاذا هيلعام حصأ : لاتو « ةبادملا
 هللا حتف ءاج اذا » لثمو « جحلا مساوم ىف كبر نم الضف اوغتبت نأ ٠ لثم هفلاخ ام اماف «فحصملا متر قفاوام
 ۱ ایسالو « ان آرقاهنوکتابث] ىف اهدنس ةم نکی الو « اهب دنسلا حص نإ تکرت ین تأ ارقلا كلت نم وف ینلاو
 حرش » ىف ىرغبلا لاقو . هنم هنأ نظي راصف لیزتتلا ىلا نرق ىذلا ليوأتلا نم نوكي نأ لمتح ام اهم ريثكلاو
 فحاصملا ىف هخ نب نام ساف , عآلم هقا لوسد ىلع تاضرعلا رخآ وه سالا هيلع رقتسا ىذلا فحصملا : « ةنسلا
 خوسنلا كح ىف فحصملا طخ فلاخام راصف . فالخا ةدال اهاعق كلذ ىوسام بهذأو « هيلع سانلا عمجو
 نظ : ةماش وبأ لاقو . مسرلا نع جراخ وهام ىلإ ظدللا ىف ودعي نأ دحال سيلف « عقرو خسنام رئاسك عوفرملاو
 نظي ایزو « ةبطاق لما لهأ عامجإ فالخ وهو ثيدحلا ىف تديرأ ىلا ى نالا ةدوجوملا عبسلا تآ ارةلا نأ موق
 ةماعلا ىلع ملا لكشأو « هل غيني الام ةعبسلا هذه حوس لعف دقل : اضيأ راع نبا لاتو . لا لهأ ضعب كلذ
 ليزيل داز وأ ةعيلا نع صقن رصتقا ذا هتیا و « ربخلا ىف ةروكذملا ىه تأ |رقلا هذه نأ هرظن لق نه لک هماجاپ

 دقو ءاهلطبأ امهريغ ثلاث وار ةءارق عمس نم راص هنأ نييوار ىلع مامإ لك نع هراصتقا ىف اضيأ هل عقوو « ةبسشلا
 هذه تسيل : ىبرعلا نب ركب وبأ لاقو . زفك وأ ًاطقن ميفيال نم غلاب ادو« ربظأو حهاو رهشآ یه نوکن
 . مهقوأ وأ میام ءالؤ» ناف ۰ مونو شعآلاو ةبإشو رفع ىنأ ةءارقك اهريغ زوال ىتح زاوج# ةنيعتم ةعبسلا
 سيل . نايح وبأ لاقو ٠ ءارقلا 1 نم مثريغو ىلادمملا ءالعاا وبأو بلاط ىبأ نب کم میم دحا و ربغ لاق اذکو

 ةعبس هنع رهتشا ءالعا نب ورع وبأ اذبف , ريسيلا رزللا الا ةروپشنا تأ ارفلا نم هعرت نمو دهاجب نبأ باتک ىف
 فیکف سفنآ ةرشع ىديزبلا نع ربتشا و « ىديزيلا ید دهاجم نبا باتک یفرصتقاو . مهءامسأ قاس مث ء ايوار رشع
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 ىف كارتشألاو نافتالاو طلا ىف نوکرتشم عملا نال امهريغ ىلع ةبرم امل سیا و یرودلاو یموسلا ىلع رصتقي
 نم مدع ن» رصتقا مث ةعبسلا ىلع ءالؤه رصتقاف معلا صقأ نم ىضقام الا اببس اذه فرعأ الو : لاق , ذخالا
 غلاب دقو « كلذ هيلا بسأ نم أطخأ لب , هيلا بسفام دهاج نبا درب مل : ةماش وبأ لاقو ٠ ريسبلا رزنلا ىلع ةعبسلا
 ىف ةروكذملا ةعپسلا فرحالا علا تآ ارفلاب هدارم نأ هيلا بس نم ىلع درلا ىف هبحاص مشاه یا نب رهاط وبأ
 فحاماا املا تيجو ىا تابجلا نأ اهريغو عبسلا تآ ارقلا فالنخا ىف ببساا نا : ماشه ىنأ نبأ لاق « ثيدحلا
 لک لهأ تب لاق « لكشلاو طقالا نم ةيلاخ ف-اصملا تناكو , ةبجلا كلت لهأ هنع لمح نم ةباحصلا نم اهب ناك
 ىذلا نامع ف الاثمأ طلا فااخنام اوكرتو « طخلا ةقفا وم طرشب ةباحصلا نع اعام هوقفلت اوناك ام ىلع ةیحان

 مهنوک عم راصمالا ءارق نيب فالتخالا أن مث نف ء نآرقلل طايتحالا نم كلذ ىف اور ال ةباحملا هيلع هقفاو
 نع اهتاياور تحصو موبلا اهب أرقي ىلا تآ ارقلا هذه : بلاط ىبأ نب کم لاقو . ةعيسلا نم دحاو فرحي نيكسمتم
 ءارقلا ءال وه ةءارق نأ نظ نم امأ و : لاق مدت م وحن قاس مث . نآرقلا اهب لزل ىلا ةعجسلا فرحالا نم ءزج الا
 ةءارق نع جرخام نأ اذه نم مزار و : لاق ٠ اهظع اطاغ طلغ دقف ئبدحلا ىف ىلا ةعبسلا فرحألا یه مصاعو عفانک

 اوفنص نيذلا ناف « مظع طلغ اذهو « ان آرف نوک, ال نأ فحصملا طخ قفاوو مريغ ةْعالا نع تبث ام ةعيسلا ءالؤه

 نب ليعاعسإو ىربطلا رفعج ىنأو قاتسجسلا متاح یاو مالس 1 مساقلا دمیع ناك نيمدقتملا دما نم تأ ارقلا

 لک نم « الجر رشغ ةسمخ ىلع هباتنك ىف ةديبع ۳ رصتقا : تلق . ءالژه فاعضآ | ورکذ دق - یضاقلا و قاحس]
 ةبيشو رفعج ايأ ةئيدملا لها نمو « جرعالا اديحو نصیحم ناو ريثك نبا ةكم نه رکذف « سفنآ ةئالث رصف
 با و نب ىحب ةفوكلا لهأ نمو : قاحسا ینا ن, هللا دبعو ربع نب ىسيعو ورع ابأ ةرصبلا لهأ نمو « امفانو
 لو , ثلاثلا مسا ىنغ بهذو : لاق تراملا رب يحبو ماع نب هللا دبع ماشلا لهآ نمو « شعالاو ام ءو
 عمت لو ةزمح ةءارق ىلإ اوراص ةثالثلا دعب ةفوکسا لهأ دوهج نإ : لاق لب یاسکلا الو ةزح نييفوكلا ىف ركذي
 لاقو ءاضمإ كرتو اضعب نييفوكلا ةءارق نم ذخأف . تآ ارقلا ريختر ناكف یئاسکلا امآ و : لاق , مهتعاجج هيلع
 ناك ناو ةءارقلا مظع efe یک نیذلا مث ءالورف : نيعب انلاو ةبامصلا نم ةءارقلا هنع تاقن نم ءايسأ قاس نأ دعب
 اودرحت مآ ريغ مبمدقت الو مانسا مهل تیا موق تآ ارقلاب مدعب ماق مث : لاق  ثيدحلاو هقفل ماع بلاغلا
 ةدايز متاحوبأ رکذو « مركذف امف مهب سانلا ىدتقي ةعأ كلذب اوراص ىح ام مهلطو اب مهتبانع تدتشاو ة.ارقآ
 « الجر نیرشعو نينثا هبانکیف یربطلا رکذو , یئاسکلا الو ةزح الو ماع نبا مهيف ركذي ملو الجر نی رشع ىلع
 مصاعو ةز٣ ةءارق ىلع ةفوكلاب و  بوقعيو ور ىنأ ةءارق ىلع ةرمهبلاب نيتئاملا سأر ىلع سانلا ناكو : کم لاق
 ناك الف . كلذ ىلع اورمتسا و« عفان ةءارق ىلع ةنيدملاب و « ريثك نبا ةءارق ىلع کم و « صاع نیا ةءارق لع ماشلابو
 ىفنأ عم ةعبسلا ىلد راصتقالا ف ببسلاو : لاق «بوةعي فذحو ىاسكلا مسا دهاجم نا تبثأ ةيامالثلا سأر ىلع
 ترصاقت الف « ادج اریثک اوناک لا نع ةاورلا نأ مددع نم رثكأ مباثمو اردق مهنم لجأ وه نم ءارقلا ةمثأ
 ةقثلاب رهتشا نم ىلا اورظنف « هب ةءارقلا ظ,ضاتو هظفح لوسيام ىلد  فدصملا طخ قفاوي ام اورصتقا محلا
 اوكرتي لو , ادحاو امامإ رصم لک نم اودرفاف هنع نخالا ىلع قافتالا و ةءارقلا ةمزالم ف رمعلا لواعو ةمالاو
 ىبأو ىردحجلا مصاعو بوقعي ةءارقك هب ةءارقلا الو تآ ارقلا نم ءالؤه ريغ ةمآلا هيلع ناكام لقن كلذ عم
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 رفعج وبأو لضلاو متاح وب او دیبع وبأ یئاسکللا راح ؟تآ ارقلا نم راتخا نمو لاق ٠ مثديغو ةبيشز رفعج

 ق'اباتك دهاجم نا لبق ناكو کلا ريبج نبا فنض دقو ‹ كلذ ىف مهفيناصآ ىف حضار كلذو مريغو ىربطلا
 ناّمْع اهلسرأ ىلا فحاصلا نال كلذ ىلع رضتقا اع)و , امام رصم لك نم راتخا ةسمخ ىلع رصتفاف تآ ارقلا

 مل نکل نيرحبلا لا افحصمو نآلا ىلا افحصمو ةسنخلا هذه ةءيسب هجو ةنإ لاقیو | راصنالا هذه ىلا ةسمخ تناك

 . نلاو نيرحبلا نيغ نم اولدبتساف فحاضملا ددع ةاعارم هريغو دهاج نيا.دارأو  ارخ نيفحصملا نيذهل عمت

 فرحا ةعيس ىلع لرتا نارملا نأ رهو ام را درو یذلا :ددعلا ةقفاوم كلذ فداصف ددعلا ام لثكي نيئراق

 اس الو « ةعبسلا فرحألا عبسلا تآ ارقلاب دارملا نأ نظف ةنطف هل نكي لو ةلأسملا لضأ فرعي مل نمل لذ عفوف

 « كلذب نظلا دك أت « يشك نبا فر عفان فرع أرق : اولاقف ةءارقلا عضوم ىن فرا محلامتسا رثكدقو
 ىف هجو ميقتسي و عاملا ىف هدنس حصي کالا هلأ كلذ ىف ةمثالا دنع هياع دمتعملا لصالاو ۰ هنظ اكرمألا سياو

 قفتا ام بلاط ىبأ نب یکم لاق اكقافنالاب ىنعنو هيلع قافتالا مهضمب داز ارو « فحصملا طخ قفاو!ر ةرررعلا

 , نيمرحلا لهأ هياع قفنا ام قافتالاب اودارأ اع رو لاق ۰ مصاءو عفان قعتا اذا امسالو ةفوكلاو ةنيدملا ءارق هيط

 «یناشلا » ف ۱) ىناعمسلا نا لاقو ۰ یاسکلاو ورع وبأ ابحصفأو 5 مصاعو عفان ادنس تآارقلا حصأو : لاق

 رشنئاف نيرخاتملا ضب عمج نم وه اغناو « ةنس الو رثأ هيف سيل مريغ نرد ءارقلا نم ةمرس ةءارقب كسفلا
 ديغ مع تاياورلا نم اريثك اًئيش ركذف اضيأ عیسلا ىف هريغ فن دقو : لاق كلذ ىلع ةدايزلا زوجنال هنأ مهيأ 3
 حاولا, ىف یزاراا لضفلا وبآ لاقو . هنع فحصملا كلذ ول كلذب ةءارفلا زوم ال هنإ دحأ لقب لف « هباتک یفام

 دمب 2الا نأو ثیدحا ىف املا راشملا ىه ةمبسلا ةع الا فرحا نأ ءايبغألا نظ املجأ نم ىلا ةمشلا رکذ نأ دعب

 مام داتخا ول : لوفأو كلذ لجأل مرثأ تيفنفاو : لاق كلذ لجأل ةرشع رأ ةيناع تآ ارقلا اوامج دهاجم نيا
 لاقو . ةمرسلا فرح لا نع اجراخ كلذ نكي ل رايتخالا طرشب ةءارقلا ىف افیرط درجو افورح ءارقلا ةمئأ نم
 ةصوصنلا 2هبسلا نم ووف مامالا فحصلا طخ هظفل قفاوو ةيبرعلا ىف هبجو ماق-او هدنس حصام لك : یثاوکلا

 : تلق. ذاشلا وهف ةئالثلا نم طرش دةف یمو . فالآ ةعبس وأ اوناكة عبس نع تآ ارقلا لوبق ىب لصآلا اذه ىلمف

 «ریستا» لثم ىف ةرصحنم ةروپشلا تآ الا نأ موت نم ةرخأتملا راصعالا ىف ددج امل اذه ىف لرقلا تعسوأ اعاو

 بسلا كلذب حرص نم رخآو «نابح ىبأو ةماش ىب أك كلذ نظ نم لم نآملا اذه ةما راكن] دتا دقو « ةيبطاشلاو

 هنم امهوت ذاش ةعبسلا ادعام نأب ءابةقاا نم ريثك حرص : ذاشلاب ةءارقلا ىلع مالكلا دنع « جاهلا حرش » ىف لاقف

 هنآ ىف كش الف فحصاا مسر فا اعام لرالا : نيمسق ید ةعبسلا نع جراخلا نأ قحلاوف , امف روبتثملا راصحا
 اذهف ةيبرغ قي_ط نم درو ام لرالا : اضيأ نيمسق ىلع وهو فدصلا مسر هفلاخ الام ىلاثلاو « نآ رقب سيل

 برآعي ةءارق؟ هنم عنمل هچوال اذبف ان دحو ام دق هب ةءارقلا نأشلا اذه ةم'أ دنع رشا ام ىناثلاو ,لرالاب قحلم

 مث . "یرقم ثدحم هيقف هناف « كلذ ىف هيلع دمتم نم ىلوأ وه : لاتو ىوغبلا مالک لقن مث . امهريغو رفعج ىنأو

 الإ تأي مل ىذلا وهوذاومشلا نم !ريثك ائيش مهل ناف ٠ ةعبسلا نع تاءاورلا فدراو هئيعب ليصفتتلا اذهو : لا

 خلا لیماما لاق : ىرخأ ةخ ىف (۱)
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 تآ ارقلا نإ اناق ناو نحنو . ةماش وبآ لاق اذکو . درفناا كلذ نم ةءارقلا ترهتشا ناو ةيرغ قیرط نم
 ناکرالا نغ هجو رج فيعضلا هيف لب ؛ ةفصلا هذوب منع لقنام عیمج نأ مري الف تاقن مهنعو تبسن مهلا ةحيحصلا
 هيلع قفتلا طباضلا ىلع كلذ ريغ ىف داتعالاف . كلذ ىف ةفلتخع نيفنصملا بتك ىرت اذغر . ةثالثلا

 ةروس نم ماشهو رعاپف فلتخا ىلا فرحالا نييعت ىلد رمح ثيدح قرا نم ءىث ىف فقأ مل ( لصف )
 طخ نم صقذ ايف فالخ ءارقاا دنع ةروسلا هذه ىف سيل ةنآ نيا نبا هاكح ايف مهضعب معز دقو . ناقرفلا
 فالخلا نم اهفام قابو : لاق « جارس عج ءاجرس ه "ىرقو ( اجارس اهف لعجو إل هلو ىوس فحصملا
 ةياحصأا ندل نم كلذ نم ءارقا هيف فدخا ام ربلا دبع نب مع وبأ بقت دقو : تاق . فاصملا طخ فلاخنال
 هاكحام ىلع بقعت هفو , كلذ ىلع ةدايزو هرك ذام ردق هيلع تدزو اصخلم هندروأف « ةروسلا هذه نم مثدعب نمو
 «لزنأ ه راوسلا وبأو ءازوجلا وبا أرق (ناقرفلا لزت ىذلا كرابت إ هلوق « رثكأ وأ عضاوم ةءبس ىف نيتلا نبا
 كيمث وبأو ةميلح وبأ ذاعمو « هدابع ىلع د ىردحجلا مصاعو ريبزلا ني هللا دبع ارق (هدبع ىلع ) هلوق . فاب
 ىمخنلا يهاريا نع تیودد فرصم نب ةحلط أرق ( امتتک ١ نيلوالا ريطاسأ اولقو ) هلوق . «هدیبع لع »
 ىردحجلا مصاع أرق (نوكيف كلم هلوق . هلوآ عض ادا اذاو « لوعفلل اينبم ةيناثلا رسكو ىلوالا ةانئملا ضب
 نيصح وبأو شعالا ارت € ةنج هل نوکت وأ إل هلرق . نونلا مضب « نوكسيف » ردعي نب يجو لكوتللا وبأو
 نع لماکلا ىف هلق'و نوالاب « لک أن د مصاع ىوس نويفوكلا ارت ( اهنم لک أي إل هلوق . ةيناذحتلاب « نوکی »
 ركب وبأ مهءإ3و ذیحو ساع نياو ريثك نبا ارق ( اروصق كل لمجيو ال هلرق . مسقم نباو دعس ناو مساقلا
 لمج لح ید افطع مزجلاب نرفابلاو ماللا عفر « له » شروو ورع یبا نع بوپع اذکو مصاع نع نایشو
 ةحيط و ةلبع بأ نیاو رذ نب رع مالا بسی أرتو , ءالملا ني ورع ىنأ ةقيرط ىلع ىر اذهو اپماغدال ليقو
 اناکم ) هلوف. ىج نبا ابفعضو « املقنی لو نا راضإ ىلع ازاوج ءاردلا اه رکذو ٠ یموم نب هللا دبعو ناملس نیا
 يأ نع راسي نب ةبقع اباقنو . فرفختلاپ براع نب ةیلسمو رصا نب یلعو شعالاو ريدك نبا ارت ( اقيض
 أرق ( اروبث ) هلوق . «نونرق.» عفيمسلا نب دو ىردحملا مصاع أرف ( نيئرق. ) هلوق : اضيأ ورع
 جرعالاو بوق و رف ەچ وبأو معاع نع صف- و ريك نبا ارت ( مرشح مويو هلوق . ةثلثملا حتفب ناروكذملا
 نبا لاق « نیشلا ركب ٠2 ج ردالا ارفر ةينانحتلاب ممع فالنخا ىلع شعالا و ةدادقو نسحلا اذکو ی ردحجلاو
 كين وب أو دوعسم نبا ارت ( هللا نود نم نودبعي امو آل هلوق . لامعتسالا ىف ةكورتم سايقلا ىف ةيوق یهو ىنج
 ناسح ناو مالمو فرصم نبا ةحلطو ماع نب أرق ( لوقيف ل هلوق ٠ « اننود نم نودبهي امو » رذ نب رو
 ور نآزع ثراولا دبع نع تورو امهتم فالتخا ىلع ةداتقو نسااذکو رع نب ییعو ناجاس نب ةحلطو

 هلرق . نيغلا حتفو هالا مضب یردحجا مصاعو یراوسالا یمیع وبأ ارت  یعبنب ناک ام و هلوف . ول اپ

 لوحكمو ةمق.ع نإ رصف و قداصلا رفهجو ديز هوخأو رقابلاو تباث نب ديزو ءادردلا وبا أرق € دخت نأ ١
 هاجر ويأو  دهاج نع یورو  ىتارفعزلاو ین اتسجسلا متاح وبأو ءىراقلا رفعج وأو دي نب صفحو ةبيشو

 شمالا اخل ىف(١)

 یرابا عف ۵ ج٩ م
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 . ام درفت رفمج ابآ نأ ءارفلا معذو دییع وبأ اهركنأو « لومفلل ءانبلا ىلع هالا حتقو هلوأ مضو نسحلاو

 ديمسو دهاجبو دوعسم نوا أرق ( نولوقت امر) هلوق . ف.فخللاپ تئرق امأ ىبطرقلا کح ( کریذک فن ) لوق
 اف هلوق . ةيناتحتلاب لبنق نع تيورو ةو يح وأو رذ نب رمعو جرج ناو سبق نب ديمحو شعالاو ريبج نبأ

 . ةويح ربأو فرصم نب ةحلطو شعالا اذكو ةيناقوفل پ مصاع نع هنع رنک الا ف صفح أرق ( نوميطتسب
 مهنآل لصالاو ةزمهلا حتفب « مهنأ » .ىرق مهن] الإ هلرق . ةيناتسنلاب «هقذب ١ *ىرق (هقذن نم لظي نمو ) هلوف
 ديع هنباو دوهسم ناو ىلع ارق( نوشع و ) هلوق . « نيمسلا بارعا » نم هلبت ىذلاو اذه لقن « ماللا تفذغ
 أرق (اروجحم ارجح) هلوق . اضيأ لومفلل و لعافل اينبم نیشلا دیدشتو ممل حتفب یلسلا نحرلا دبع وبأو نحرلا
 شعب نم حتفلا ءاقبلا وأ کحو . ةي یهو هلأ مني « ارجح » شمعآلاو ءاجر وبأو ةدانقو كادضلاو نسحلا

 ورمعو امبنه روپشلا ىف نسحلاو ورمعوبأو نويف وكلا أرق (قةدن موب و) لوق . ةءارق اباقت نم رآ مو نییرصلا
 اذكو ورع ىبأ نعذاعمو ثرارلا ديع مبقفاوو ديدشتلاب نوقایا أرقو . فيفختلاب ةرسإم نب میع و نوميم نبأ

 ىازلا ديدشتو نونلا مب رثكالا أرق ( کالا لزنو ) هلوق . ىلذبلا لقن ىف نييماشلا نم ىمنخلا اذكو بوبح
 ىارلا فيفختب ةميلح ىبأ اعم نع تيورو ورع ىبأ ند بعصم نب ةجراع ارتو « عفرلاب ةكئاالملا ماللا حتفو
 نبا ند تيورو رذ نب رمعو رمعي نب ی و .اجر وبأ ارقو « انف تفذخل هکنالاا لزنت لصالاو « ماللا مضو

 لعافلل ءانبلا ىلع ماللا حتف و ىازلا ديدشنو نونلا حتفب ىلف ا اهراتخاو ىكملا نع مستم نبا اباقأ و دومسم

 , لعافلل ءانبلا لع عفرلاب كاللا فيفختلاب ورع بأ نع فافخلاو شيبح نب حانج أرقو ء بصلاب ةكئالملا

 «لزت و » ورع ینآ نم بيعشو هنع دوبشملا ىف ريثك نبا أرقو « اضيأ لومفدلل ءانبلا ىلع فافنلا نع تيورو
 ةانثم ورع بأ نع نوراه آرقو « اضيأأ ريثك نبا نع ديدشتلاب *یرقو « بصنلاب ةكئاالملا ةفيفخ ةيناثلا نيئونب
 نکل هلثم بعك نب أ نع یورو « هب ترمأ ام لرتت ىأ عفرلاب هکناللا ةليقلا یارلا رسكو نوالا حتفو هرا
 .. « تلزن و بکن ب ییآ نعو « هلوأ فلأب نك-) ريثكن يأ نع روپشلاکب پشالا وبأو لاملا وبأ أرقو « ىازلا حتفب
 هرخآ ىفو هلوأ ىف ةانثمب « تلزالو هنعو ٠ اددشم هلوأ مضب نکل هلثم هنعو « هرخآ ى ةانثم ةدايزو فیفخت و حتفب
 أرق ( یلیواب إل هلوق . « ىنتيل » نم ةديخألا ءايلا حتفب ورع وبأ أرن ( تذختا ىنآيلاي ) هلوق . تلعفت نذوب
 الا - ةكم لهأو حورو ورم ربا أرق (اوذضتا ىوق نا هلوق . لامأ نم مهنمو « ةفاضالاب ةامثملا رسكب نسحلا
 « نونلا لدب ةيناتحتلاب دومسم نبأ أرق ( تبثنل ۸ هل وآ . « یوق نم ه ءايلا حافب - لبنق نع دهاجب نبا ةياور

 برام نب ةلسمو لم أرت ( مانمدن ) هلرق . نجلا نارمع نو نيمح ىبأو سيق نب ديمح نع یرر ادكو
 ىمومل باطخلاو « نون ريغي ىلع نعو < ةيئثت فلا امهنيب ةليقثلا نونلا رسكو ءارلا حتفو ميلا رسكب « مهنا مد »
 ذامم أرق (ترطمأ ) هلوق . فرص ريغب دو و صفحو بوقميو ةرح ارت ( دوم و اداعو ) هلوق . نوراهو

 ءاورطمأ ه دومسم نا رقو « لومفیل ايفيم ءاطلا رسكو هلرأ مضب ,ترطم كيبل وبأو لع نب ديزو ةميلج وبأ
 لامسلا:وبأو ؛ نیما مضب ىردحجلا مصاعو ةيلاعلا وبآو لاجلا وبأ ارت ( ءونلا طم لوق . و مث :رط.أ » هنعو
 .واولا ديدعتو نيسلا حتفب نيدب اعلا نیز نب د ني رفعجو ندیاملا نيز هديفحو ىلع أ رقو ٠ « رم ريغب هلثم اضيأ
 ىارلا ناكساب لضنملاو رفمج نب لعام او ةرح أ رق (ادرم) هل وق . فيفختلاب نكل كاحضلا اف ادکر هال
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 . « انئيب نم هللا هراتشا و بعك نب ىنأو دوعسم نبا أرق ( هللا تعب ىذلا اذمآ هلوق . زمه ريغب مضلاب صفحو
 عزا دب دومسم نبا أرق ( هم ذختا نم تیارآ ) هلوق . انآ ةدابع نع ناو دوعسم نبا أرق ( انتملآ نع) هلوق
 « سمشلا مسا وهو عينات ءاهو فلا اهدعب ماللا حتفو هلوأ رسكب جرعالا أرقو , عملا ةخيصب نيوذتلاو ماللا رکو
 وأ ه دوعسم نبا أرق ( نولقعي وأ  هلرق . نيسلا حتفب ىاشثلا ارق ( بسحت مأ ) هلوق . اضب لر مضب هنعو
 نصیح ناو ريثك نبا أرق ( حایرلا) هلوق ۰ « لعج هدوعسم نبا ارق (لسرأ یذلا وهو ) هلوف .  نورصی
 مهمبات و « نيدلا نوکسب نومیم نب ورعو ءاجر وبأو ةداتقو ساع نبا أرق ( ارشن و هلوق .٠ « خرا , نسحلاو
 مثهلوأ حتفب ةفئاطو مصاع ىوس نويفوكلا أرقوءورعع ىبأ نع امهالك بعصم نب ةجراخو روءآلا نوراه
 یسع هعباتو « نوا لدب ةدحو< مصاع ًارقو «,ةبايش نب ءالعلاو دمت نب رفعجو نسحلا آرت اذکو ,نوکس
 لبح نزوب دوصقم ةدحوملا مضب عفیمسلا نباو ةياور ىف یلسلا نح رلا دبع وبأ ارقو « بلم نب نابآ و ىئتادمحلا
 أرق ( هیقسو) هلوق .دیدمتا اب رفعج وبأ أرق م ايم ) هلوق ۰ « هب رشنال » دوعسم نا ارت (هب ىحنل ) هلوق
 (یسااو) لوق ٠ شعالاو مصاعو ورم يآ نع ةياود مو « نونا حتفب ةلبع نآ ناو ةويح وبأو ورح وبا
 اهركذو لابلا 2, نعو شايع ۷۸ ركب ىنأ نعو یاسکلا نع ةيأور یهو « هرخآ فیهختب تراما نب یگ أرق
 نویفوکلا أرق ( اورکذیل و هلوق . ءارا فيفختو ةمركع أرق ( هانفرص دقلو ) هلوق . القن ال ازا وج ءارةلا
 ةوبح وأو لكوتملا وبا و ءاذرجلا وبأو نيصح وبا أرق ( حلم اذهو ) هلوق . اف لادلا نوكسإ مصاع ىوس
 « ماللا رسکو ملا حتنب لا٣ا ةييتفو یاسکلا نع تیورو « فرص» نب ةحلط نع لذما اماقنو رذ نب رعو
 ملام نأ عم : لاقامیفخت فل الا فذغ ملام دارآ نوكي نأ زوج ینج نیا لاقو « یناتسجسلا متاح وآ اهركنتساو
 ناو ۰ یحا ادع نوا رج لع ن دیز ارق 4 هو لاساف نمحرلا 3 ها وق ¢ مدت (ارجحر) ءاوق . ةحيصأ تل

 نب ليعامساو دیزب نب ناپآو فاعو یناکلاو نويكملا أرق € هي لآ۔اف رل هلرق . حدلا لع لاق بصنل اپ نادعم
 ,ةيناتحتلاب نويفوكلا أرق ( انمأت ال هلرق . زمه ريغب « هب لسف عفان نعو ورع یآ نع تبورو « رفعج
 مصاع یوس نویفوکلا أرق ( اجارس إل هلرق . «هب انرمأت ال و دوعسم نبا أرقو ء صفح نع فاتخا نكل
 4 زقو ( هلوق . یزاریذلاو بلمت نب ناياو پا و 4 یو شعالا ءارلا نكس نكل « نيدمضو ءاجرس »
 .هلوأ حق اضيأ شمعالا نعو ؛ ما نوکسو فال مضب مصاع نع تورو نسلاو نيصح وبأ و شعالا أرق
 اضيأ اهأرقو دومس ناو ىلع نع تيورو رگذت, بک نب ىبأو فیذختلاب ةزح أرق ( رك ذب نأ ) هلرق
 نب هللا دعو هوبأو رقابلاو ینادمفا ىسيعو فرصم نب ةحلطو شعالاو باثو نب يجو ىمخنلا ميهاريا
 ناو . ةدحوملا ديدشتو نيعلا مضب پمک نب نیا أرق ( نعرلا دابعو ) هلوق . ةرسيم نإ منو سیرد]
 ( نومي هلوق .ةنک اس ةیئاتح مث سک مث حتفب ءاذوجلا وأو كيم وأو لكوتملا وأو ‹ فلأ ريغب نيتمضإ
 «لعافلل اينبم دیدشتل اب عفيمساا نياو كيت وأو لکوتلا ربا و یلساا نحرلا دبع ويأو "یراقلا ذاعمو ىلع ارق
 (ماقموإل هلرق . ءادوجس» یمخنلا مهاربأ أرق (ادجس هلرق ٠ لوعفلل اينبم رمع نب ىسيعو ىردحجلا مصاعو
 ىلع نع ىلسلا نمحرلا دبع ىلا ةياور یهو نوین دملاو ماع نبا أرق ( اورتفی لو و هلرق ٠ ملا حنفب ديذ وبا أرق
 يعابرلا نم هلرأ مضي رب ىبأ نع اور هر ىنوجلاو قرزالاو لضفااو ةرسيم نب مد هجر یونس ا نعو
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 أرفو « ءاثلا مضو هلوأ حتفب ةياور ق ورمع وبأو مهنم مدقت نم الإ نویفرگلا ًأرقو اس وبأ اهركنأو

ETديدشاو فزلا حافر هلوأ مضإ اضيأ ورمع ىنأ نع ةياور یهو رمع ن ییعو  

 , فاقلا سكب ةشئاع بح اص نحرلا دبع نب ناسح أرق ( اءاوق ال هلوق . ءاتلا رسكو . هلوأ حتفب نوق لاو هالا

 ءاچر وأو دوعسم نا أرق ( اماثأ قلب إل هلرق . فاقلا حتف عم واولا ديدشتإ رص ن یسیعو نيمح وبأو

 م فداضب ) هارق . عابش) ريغب فانا ديدعتو ماللا حقو هلوأ مضي رذ نب رمع أرقو « فانلا عابشاب « قلي د

 1 او ماع نياو ريثك نبا 'رقو « ءافلا عفرب مصاع نع رکپ وا أرق

 مصاع ند ركب وبأو شنمالاو مام نبا ارق ( دلو هلرق . بصنل «  باذعلا » « نونلاپ نایلس نب ةحلط

 ورمع أ نم تبورو ةيعش نع قعجلا نع تبورو < مالا ديدساو .اخخلا حتفو هلرأ مضب ةويح وبأ أرقو . عفراپ

 یردحما مصاعو كيب رپاو لکونلا رپاو *یراقلا ذاعمو فرصم ن ةحلط ًارقر مالا فینختب نکل

 هعباتو « هاج ثيح « هيف د نم ءاحلا عابشاب ريثك نبا ارق ( انابم هيف ) هلرق . باطخلا ىلع مرجلا عم ةاشلاب

 ؛ دارفالاب مصاع نع ةياور ىوس نويفوكلاو ورع ربآ أرق ( انيرنوإ هلرق ۰ طنف انه مصاع نع صفح

 ديمحو كن وبأو لكواملا وبأو ةر ره وبأو دوعسم ناو ءادردلا وبأ أرق (نيعأ ةرق ) هلوق » عمجلاب نوقابلاو

 هلوق ۰ « ةنجلا نور د دوعسم نبا أرق ( ةفرذلا نورمب) هل رق . عمجا ةفيصب « تأرق , رذ ن رمعو سيق نبا

 نع ىلا أرق اذكو « ماللا نوكسو هلرأ حتفب نادعم نباو صفح ىوس نريفوكلا أرق ( ابا نرتليد )

 یدقاولا کحو ,نورناکلا بذكد قف» ديبزلا نباو دوعسم نبأ و سابع نبا أرق ( مبذك دقف ) هل رق. لضفلا

 بلغت نب نابأو رمع نب ىديعو لكرتملا وہا و لالا وبا ارت ( نوكي فوسف ) هل وق . لاذلا ف.ةخن میضمب نه

 ىلذم ا أبلقنو هنع ديز ىبأ نع یناتدجسلا متاح وبأ هدتسأ ماللا حتفب لاملا وب أرن ( امازل ) هلوق . ةيناتوفلاب

 فورحلا نم ناقرفلا ةروس ىفام اذه : هتدروآ ام ضعي دروأ نأ دمب لا دبع نب رغ وبأ لاق ه بلغت نب نابأ نع

 كانه نوكي نأ نکع دقن « رم هب أرق امو ماشه ىلع رع اهم ركنأ اع لعأ هللاو . نارقلا ہلا لمآ ىديأب یتا

 رزلا وبف ءىث كلذ نم تاف تا نکل و« هنع كلذ لغ ءىثب أرق نم لک سیا و « "لا لصت مل ىرخأ فورح

 لوقنف كلذ عمو « كلذ ةدپع دلنتنال انكلو ؛ کا وأ هلثم هركذام ىلع ديزب ءان رکذ ىذلاو « لاق اذك . ريسيلا

 مورلاو دملاو وا نم ءادآلا ةفصب قلعتي ام ءايشأ تکرت ىنأ ىلع , اهيلع علطب مل ءايشأ تيقب نوكت نأ لم

 رحبلاو نکالا عماج لاب » یمسلا ريب. باتکلا لع تففو هعاع)و اذه ییانک دمی مم . كلذ رو ماشالا و

 ةياور فال آ ةم هيف عج هنأ رکذ یزلا ىمخألا زر لأ دبع نب ىيع ماقا یا انخویش خبش فلأت « رخز الا

 ردق براةف « فالتخالا نم ه ذ مدقتي ملام هنم تاعفالاف « ةدلجم نیا الل وح ىف وهو . قبلی ال ام ريغ قبرط نما

 ةانثملاب ىمودسلا مدآ أرق (اربذن نيملاعلل نوکیل ) هلرق . ةدرسلا بیترت ىلع ةتدروأ دقو ءالؤأ هتزکذ تنكام

 هلوق . فلأ اهدعب ماللا حتفو ةر هلا رسکب فرو نب ديعس أرق ( ةلآ هنود نم اوذخماو ) هلوق «قوف

 جاجحلا نع لقن و  ةحوفملا نيشلا ديدعتو ملا حتفو هلوأ مب قاحا نب ىسومو ةبابش نب ءالملا ارق (یشع و)

 معنآ نبا أرق ( نومبدت نا ) لوق . فردصت وهاولقو ةرودكملا ةلبلا نیسلابو ملا نزكسو وأ مضي

 نب ھهز أرق ( نوءبطتسي الف ) هلوت . ةيناثلا نرکسو لمالا ةانثلا حتفب رفمج نب دم اذكو : هرآ ةين اتحتب

 أرتو ٠ ديدشألاب فمضي بوقهب و ةيشو رفعج و
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 اقیض اياكم ال هلوق . عمجا ةئيصإ ء تانج و ساع نإ ملا أرق € ابن لک اب ةنج ر) هلرق . قوف نم ذانثم دحأ

 ما ) هلوف ۰ واولا عم فيفذتلاب « نوثرقم » لوس أرةر فيفخالاب « نين رقم » مالس نب هللا دبع أرق ( نيئرقم

 كبرحتب لسم نب ديلولا اهأرق ( ءالؤه ىدابع  هلرق , منا ةنيصب « تانج ما » ماده ربا ارق ( دما ةنج

 نبا أرق ( افرص نوملیتسیاف ر هلوق . نيسلا دیدشآو نونا مشب كلان وبأ ارا ( ركذلا اوسن ) هلوف . ءابلا

 پاهولا ديع نع كلام ن یک نإ هرجا كن کح ك نوء.طت-ا اه بک نب یار 2 نرءيط:-إ اف و د وعده

 مک نفاخ نع ديعس ن فسوب نعو شابع نب ركب نأ نع یا صالا نا نع یورو ؛ درءالا نوراه نع

 « بذکی نمو . حضاو نب ی أرق ( ذم لظي نمر هلوق . اضيأ ٠ کا د ةدايزب شالا نع امس الك ةدئاز نع

 یآ نع بیش أرق ( اريبك اياذع ) هلرق . دیدشنلا « بذکی د دوعالا نوراه اضيأ اهأر قو ؛ انزوو لظب لد

 لوق . هکنالاا بصاو یازاو ةز.ملا حتنب جم نب رفمج أرق ( زا ال ول ) هلوق . ةدح ولا لدب ةكئلاب ةزح

 ٠ ةدحولا لدب ةثلثلاب « اريك د ىنرك-لا فاح وبأ !رقو « واولا لد ةينانحتر « امتع د *یرف ( اريبك اوتع

 ميشه أر (نواوقبو) هلرق ۰ قوف نم ةانئملاب « نورت د هللا دبع نب نمحرلا دبع أرق (کدنالا نوري موب و هلوق

 لا 0 هلوق . لادلا حتفب لیعاعما نإ درعس أرق ( انمدتو و دوق ۱ ار قوف نم ةانشلاب « نول وتو و سل وب نع

 « دملا عم »2لا مذإ براح أرق م ءایه إل هلوق . ,ملاص» ةدايزب « حلاص لمع نم و ىعبكولا أرق ( لمع نم اولمع ام

 أرق ( ارقتسم ) هلرق . ءال حتفب نك كلذك دانید نبا أرقو ٠ نيونثلاو رمقلاو مضل اب فسوي نب رصن أرقو

 ةرجو ربأو « نووتتلاو عقرلاب « موبو ٠ ماض وبأ ارت ( قت موبو ) ءاوق . فذلا کب یموم نب ةحلط

 كلا )هلوق . نوري ةدايزو واولا فذح « ققدت ءاسلا نوري » موي شمع الا نع ةمصع أرقو « نیونت الب عفرلاب

 بصنب دی نب رفعج وبأ أرق ( قلا ) هلرق . مالا رکر ميلا حتفب « كلما د مهاربا نب نایدس أرق < ذثموب

 ىلعملا ارق ( نآرفلا هيلع لزن الول اواقر ) هلوق . « تذغغ » ییصآ نب ساع أرق ( تذغا یاب ) هلوق . قلا

 هلوق . القثم نكل كلدك داخ نب هللا دسعو لء ني دز قو, اهنزع ىاولاو نونا حتفب ىردحجلا نع

 دماح أرت ) ةآ سال مانلمجو و هلرق . عفرلاب هيب أ نع نادعس ىبأ نب دمي نب نا اهأرق ( حو موقو 2

 ارفو « عملاب « تابرقلا د يهاربا نب ةروس أرق ( ةبرقلا ىلع اونأ دقلو إل لوق . عملب « تانآ » ىزمرممارلا
 . امف قوف نم ةانثملاب ةيعش نع ةزمح وبأ أرق( اموري اونرکب منا و هلوق . القثم ريغضإلاب , ةرقلا ؛ مارچ

 نب ةزح أرق (بح مار هل رق اف قوا نم ةا اب كرارملا نب Oke أرق ؛ نور نح نیل فرسو J هلوق

 . ةحارلا ءانمم : لاقو هلرأ ةلمبملا رسكب أ نإ فوت رف (i) هلرق . ةلءرملا نیا حتاو ةنادحتلا مطب ةزح

 هيدشتب « جرم » ةفرع نا أرق ( نيرحبلا جرم ) ءاوق . ةثئلاب ةيفنحلا نإ نع أرق ( ایک ادابج ) هلوق

 أرق ( ابن هلم ا) هلرق ۰ ةمبعملا لاذلا سكب نادم نآ نب ني ن سما ارق( بذعاذم و هلوق . ءارلا

 هلوق . قرف نع ةانثملا ءادلاب لکوتلا وبأ أرق 14 كجسنأ إل هلوف . نیندح وم مث لمم ابدسس فسوب نب جاجحلا

 ءاحلاب و ءاحخلا حتفب « هفلخ ء هبآ نع نادعس ىأ نب دمج ن نسحلا أرف ( فاع راتاو لیلا لمج ىذلا ومو)

 أرق © امالس اوت ا هلرف املا مب عقيمسلا نيا أرق ( نره شدالا ىلع إل هلرق ۰لبالا ىلع دومی نو

 ره : لو نون مطب سيلا نب رفمح أرق ( كاذنب ل هلوف . مالا نوكسو نيسلل رسک» الس ةورع نب ةوح
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 9 عماج نبأ أرت( نولدقي الو 3 هلرق . لادلا ديدشتب دم نب رفعج أرق 4 نوعديال و هوت ناك مسا

 رق ( اماثأ إل هلوق .ةانثملا لف فلأب نكل كلذک ذاعم اهأرقو « ةرودكملا ءاتلا دیدش و فاقلا حتفو هلوا
 دوعسم نبأ نع یورو « ملا لبق فلآ ريغب ةيناث نوكسو هلوأ ركب « امثإ » ةزمح نع ىلجعلا ملاص نب هللا دیه
 ء'مصاع نع دلاجم ناو نابأو ةلبع ىبأ ناو ركب ىلأ نع ديلا دبع أرق (هللا لدبي ) هلوق < اماثآ د عملا ةنيصب
 ءارلا لدي نوئب رفظملا وبأ أرق ( ردزلا نردب شب الإل هلوق . ةدحوملا نوکسب «شعالا نع ىمهربلاو ةرا وبأو
 ديزي نب نايلس ارق ( ممد تايآب إل لوق . فاكلاو لاذلا حتفب دايذ نب مع أرق ( مجيد تایآ اوركذ ١ هلوق
 یلکلا ةباور نم خاص وبأ اذکو دارفالاب « نيع ةرق» ميكح ن فورعم أرق (نيعأ ةرق إل هلوق . دارفالاب « ابد
 هلوق . « امامز نيةدملا نم ال لمجاو » دمي نب رفعج أرق (نيقتملل انلعجاو  هلوق . « نيم تارق » لاق نكل هنع
 نبا أرق € ةي<) لوق . « تافرغلا ه دماح وبأ رق < ةفرغلا) هلوق . « نوزا< » ةياود ىف بأ أرق )نور )
 ني ريع أرق (امافمو ارقتسم) هلرق . نيعضوملا ىف ءاملسو» ثراحلا أرق ء امالسو » هلوق . عمجاي « تايحت » ريم
 اعضوم نوسمن و ةت هذهف . لاذلا فیفختب دعس نب هر دبع ارق 4 مودك دقف) هلرق . ملا حتفب ءاماقمو» نارع
 ملعأ هاو « اعضوم نیئالث و ةئام نم اوح امج نوکنف الوآ هترک ذام ىلا فضیلف ‹ ءیش دوپشلا نم امف سیل

 یهو, ةهدقتملا طورشل اب نآرفلا نم تبثام لکب ةءارقلا زاوج ىلع < هنم رسيتام اومرقاف ) ملر هلرتب لدتساو
 « زيجولا و ىف ةماشويأ كلذ ررق دقو « ةدمتمم ةءارقلا كلت نكت مل امثم طرش لتخا ىف « اهرابتعا نم ديال طورش
 ةمامإب ماق ىذلا مامالا كلذ نع قرطلا تقفتا اذإ الإ هللا دنع نم ةلزثم اب ةءارقلاب عطقيال :لاقو اغيل اريرقت
 ولف ءالف هنع قرطلا تفاتخا اذا امأ : لاق « كلذ ىف هتمام] ىلع مثدعإ نمو هرصع لمأ عمجأو هءارقلاب رصملا
 الو ىنمملا لتخال نآ طرشإ ةءارقلا تزاج روکذلا طرشلا دوج و عم دما تآارق لع ةدحاولا ةيآلا تا

 ارشع أرقي .ىراق نع !ولأس قشمدل مجملا نم تدرو یوتف نا « نیجولا » ىف ةءاش ویآ رکذو ٠ بارعالا ديغتي
 طورشلاب زاوجلاب رصملا كلذ 2 نمدحاو ريغو حالصلا نياو بجاحلا نبا باجأف ؛تآ ارقلا طاخيف نآ رثلا نم
 بصب ورع نالو مدآ بصنب ريثك نبال ارة الف  تابلک هب : نم مدا قلتف ب الثم ارم نك . اهان ركذ تلا
 امو , اذه لثم عنم ىف كشال : ةماش وبأ لاق « عفرلاب « کستایاطخ» نونلاب « کل رفع و ار تب نکو « تاملك
 ریثک نظف هعرحتب مطب حرص ىت> كلذ راكدن] ءارقلا نم ةفئاط نم اننامذ ىف عاش دقو . لعا هاو زئاجل هادع
 لع ناف ءهلاق نم لوهذ اذهو « مه یردآ نف لک لمآ : اولاقو موب اتف ادمتعم كلذ ىف مهل نا ءابقفلا نم
 هناف ةصاح ةياورب أرق اذإ ام ىلع لوح وه اما ءارقلا نم كلذ عنم ىذلاو « ءاهقفلا نم قمتي اع] مار او لالا
 لقتتي نأ نع ل ةياور أرقأ نف « هتياور ءارقإ ىف عرش یذلا صاخلا “ىراقلا كلذ ىلع ايذاك ناك ابطل ىتم
 ءالف قالطالا ىلع عنملا ام ملا لعال ةيولوألا نم كلذو « نیدلا ىح خیشاا هلاق اک یرخآ ةاود ىلإ ۴۶
 لعا هثار

 نارتا نیلأت . بسا - 1
 نب فس وي ربخأو لاف مربخآ رج نبا "نأ فسوب نب ماشه انربخأ ىسوه نب مهار شرم مس ۳ 5 :N ۰ 5 ۳ دا هادم يل 2 ھم س
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 كل و : تلاف ؟ ريخ نفكحلا ىأ : لات, قارع اهءاج د :] ام هلا يفر نینموال ما ةشن كناع دنع > ین لاق : كقهام

 فلو ريغ ۳۹ هنإؤ « هيلع ”نآرقلا كانا لذ لوك 1 كلاق ؛ كح سم يبرأ نو م هاب لاق« كرضي امو

 اذإ ی ۰ رانلو دنا كذا و لسا نء ةروس هد لزا 3 كدا من ل تأرف هيأ كعب امو تلاق

 ولو گدبآ را "عدن ال اوال ربا اوبرشن ال ءىش لوآ لزت ولو «مارحلاو هلالملا لر مالسإلا ىلإ "سائلا پا ا

 م و تالا لا هراب "یو هيو دع ىلع کم لر د ادب نزاع ال اواقث | وزال لز

 كأم « فحصلل 4 ت تجرخاف : لاق . داع انأو الا ءاسنلاو ةرقبلا ةروس تاز امو . ا یهدآ ”ةءاسلاو

 0 "یآ هيلع

 52 نمر نهر 0 ۳و ما رو نرک۔ او ليئارسإ ىب ىف لوقب

 حبس تل : لاق هنع هللا یضر ءاربلا مس قدس و دأبأ همش ان “رح ديلولا وبآ | شم - 0

 ب ینا م دقي نأ لبت < ىلعألا كبر 7 مسا

 تكاظنلا تامل دم : للا دبع لاق : لاق قرقش نع شعلا ن رع ةّرمح ىلأ نع "نا دب شرم - 2۹۹

 ا ةسقاع جرخو ةع "هس لوو نا 2 ماقن کر "لک ىف نينثا نيا نهژرقب یبلا ناکی لا

 چ مل ۱ 5 و ےس ۳ 0

 نولءاستي معو ناخ لا مح ميرا رجلا نا رخا دوم نا فیت ىلع لصقل لرأ نم ةروس نورشع لاقف

 نآ ( هلو .فدصلا ىف ةبقیم دوسلا مج وأ «ةدحأولا ةرو-أإ تايآ عج یآ ( نآرقلا فیت باب ( هلوق

 ةياورو ةطقاس واولا تيأر مث , هيلع فطع اذام تفرع امو ۰ مدنع اذك (فسوب ىقريخأو لاق ممربخأ جرج نبا
 و «قارملا لها نم لجر ىأ ( قارع اهءاجذا ) هلق . ثيدحلا اذه قرط نم هلع تففو ام اذکو « قسنلا

 عرف ملا ةرس ثیدح عمس ناك قارملا اذه لعل ؟ (كرضي امو كحم و تلاق ؟ ريخ نفکلا ىأ) هو . هما ىلع فقأ

 اضيأ هجرخأو , احدصم ىذعرتلا دنع وهو « بءاأو ربطآ الاف ك اتوم اہف اونتفكو ضاببلا مكبايث نم اوسبلا د

 « لاؤ لا ىف تنعنل اب اورهتشا قارعلا لهأ ناكو « كلذ ىف ةشئاع توتو نأ دارأف همم قارملا لماف :سابع نبانع

 ضوعبلا مد نع هلأ ىذلا ريع نا لوتو . ازجآ هيف تنفك نمک ىأ ىنمث ؟كرضي امو : ةشئاع هل تلاف اذبلف

 هلوَق مللي هللا لوسز تاب نبا اولتق دو ضوعبلا مد نع نولأسإ . قارملا لهأ ىلإ اورظنا : لاق ثيح روپشم
 بفدصملا نامه لسو نآ لوف تناك قار لإ اذه ةصق نأك : ريثكن ا لاق فا وم ريغ أرقي هاو. نآرماا هيلع فازأ)

 ركذ دقف : قافألا ىلا فحاسلا نابع لسرأ نامز كودب مل كدام نإ فو ناف « رظأ هيفو ل اذک ء یافالا ىلا
 ل افس و حرا دن و « جب ملا يلع فحاهلا لاسر] سهل شاع فو 2 هل يم بهل نب "نا نع هتاور نأ یزخا



 .نآر قلا لئاضف باتک 2 ٩
 نا ةءارقب ذغأي نم ناك قارما اذه نأ ىل رغب ىذلاو « قارعلا اذه الأس نيد ةشئاع دنع ناك هنأ ثيدحلا اذه
 ماد-ع] ىلع الو هتءارف نع عرجرلا ىلع قفاو م ةفوكلا ىلا نایع فحصم رضح امل دوءسم نبا ناکو « دوعسم
 نأ كشالو . ناثع فحصم فيلأتل اراذم هزحصم فیت ناکف « اذه لب ىذلا بالا دعب هن ایب ین ایس اک هفحصم
 ان لاؤسلا نأ لع هاك اذهو «فلوم ريغ هنآ قارعلا قلطأ اذولف ء هريغ نم ةيسانم ك | ىاثملا فحصاا فلت

 تابآلیصفت دارآ نوكي نأ لمتح و « لبق تأرف هيأ كرضب امو » هل اهلوف كلذ ىلع لديو « روسلا بيترت نع عقو
 اذك الثم اذ 5ةدوس هل لوقت نأك ةروس لك تابآ ىأ , روساا ىآهيلع تامأف د یب.لا رخآ ىف هلوقل ةدوس لك
 « یرصیلاو یاغلاو ىلدملا نيب فالتخا هفو,تابالا ددع فال:خ ا لا عجري انهو ا ةيناثلا اذنك لرالا 21 اذک

 نيرمآلا نع عقو لاؤسلا نركب نأ لمت ر . ربظأ لوالاو « هيف یا ناربو كلذ عمجي ءارقلا بأ ىنتعا دقو
 لب « ابجراع الو ةالصلا لخاد ال ةءارقلا ىف ررسلا بورت برجو لاق جا لمن ال : لاطب نبا لا. لعا هللاو

 نآرقلا ةءارق نع ىا نم فلسلا نع .اج ام امأو « الثم فيكلا لبق جحلاو ةرقبلا لبق فيكلا أرقي نأ زوم
 ىف ةغلابم رعشلا نم ةديصقلا ىف كلذ نومسب ةعامج ناکو « ام وأ ىلا ةررسلا رخآ نم أرقي نأ هب دارلاف اسوكتم
 كثيدح حرش ىف ضايع ىضاقلا لاقو . هيف مارح ررف نآرفلا ف كلذ فلساا عنف « اهدرس ىف هناعال اليا ذتو ارظفح

 هيفو ء بدك نب نأ فحصم ىف كلذك وه :نارع لآ لبق ءادذلا ةروسب يللا ىف هنالض ىف أرف مر ىنلا نأ ةفيذح
 یالفالا یضاقلا هراتخاو ءالءلا رورج لوقرهر یناا نمافيق ودب سول و داهتجا روسلا بیترت نا لوي نل ةجح

 «فحاصاا تفلتخا كلذلف ميلمتلا ىف الو سردلا قالو ةالصلا فالو ةوالنلا ف بجاوب سيل دوسلا بیترتو : لاق
 مالك ون ركذ مث . ةباحصلا فحاصم بيت رت فاتخا كلذلف , نالا هبلع وه ام ىلع هوبنر ناثع فحصم بتك الف
 لام هللا نم فیقو" فحسملا ىف نآلا هع یمن اب لع ةررس لك تابآ باثرت نأ فالخ الو : لاق مث لاطإ ني
 اذه (دانلاو ةنجلا ركذ اهيف لمصفملا نم ةدوس هلم لز ام لوا لز )۱ هلو . ړل امون نع ةمالا هناقن كلذ لعو
 ةردقم « نم » لعلف «كرانلاو ةنجلا رکذ امف سياو € كبر مءاب رفا إل لز ءىش لوأ نأ مدقن امل رياغم هرهاظ
 لعلف ءرانلاو ةنجلا ركذ اهرخآ ىو ىحولا ةرتف دءإ لذت ام لوأ ۱ماف رثدملا ةررس دارملا وأ « لزت ام لرأ نم ىأ

 (باث اذإ یح)هلوق . طقف تابآ سم مدقت ج ارفا نم الوأ لزم ىذلا ناف ًارقا ةدوس ةبقب لر لبق لزت امرخآ

 نأو « لیلا بيترع ىف ةيمالا ةركحلا ىلا تراشأ ( مارحلاو الملا لزن ) هلوق . مجد ىأ ةدحوملا مث هئم اب
 تن أمطا الف « رانلاب ىصاملاو رفاكللو ةنجلاب میطاار نمؤملل ريمثبتلاو « دحج ولا ىلا ءاعدلا نآرقلا نم لزت ام لوأ
 امل كلذو « ارعدن ال اولاقل لا او ردت ال ءىش لر لز ور و تاات اذهل و « ماکحالا تا زن كلذ ىلع سوفنلا
 لزن دقا ) هلق . عب ارلا ثيدحلا ىف لصفلاب دارملا نارب سو « فولآلا كرت نع ةرفذلا نم سوفنلا هيلع تعبط

(iE,امف سيلو -* رمقلا ةروس لوزن مدقت قو < ةروکذلا ةكحلا نم اهل ىبظ ام ةبوقت ىلا كاذب ترامثأ  
 اهلوقب تراشأو « ماکسحالا نم هيلع اتلمتشا ام ةرثك عم ءاسالاو ةرئبلا ةروس لوز ىلع - ماکسح الا نم ,ىش
 در ثيدحلا قد. اهقانم ىف كاذ مدقت دقو« امامنا ةرجحلا دمي ناك اع] هراع الوعد نال < ةر دا اب ىأ دنع اا و»

 ) ابلهأ ىلا تانامالا اردؤت نأ مكرمأي هللا نإ  ىلاعت هلرق ىلا ادنتسم ةيكم ءاسذلا ةروس نأ هعز ىف نءاحنلا لع
 ع ةلبوط ةروس نم تادآ رأ ةبآ لرزت نم مزلي الف « ةيهاو ةجح اهن كسا . ةبمكسلا حاتفم ةضق ىف اقافتا کم تازت



1۱ 
 ثيدحلا 1۹٩۳ = 44۹1

 نم « نارفلا لئاضف » ىف سپرضلا نا جرخأ قو . ةبكملا روسلا ىف ةن دملاب تاب الا نم لزن ام ناببب ةا لشعب

 مث بازحألا مث لافنالا مث ةرقبلا ةئيمملاب لزن ىذلا نأ ساء نا نع هيبأ نع ىئاسار خلا ءاطع نب ناع قب رط

 ناذالا مث نحرلا مث دعرلا مث لالا مث ديلا مث اواز اذا مث ءاسنلاو ةنحتسملا مث ةدئامل
 “اج اذا مث قالطلا مث

لا مث میرحتلا ما تارجملا مث ةلدا.جلا مث نوقفانملا مث رونلا مث هللا رصف
 مث حتفلا مث فصلا مث ناضنلا مث ةيئاج 

 دمتملا وپف ةيئدم رو كلا ةروس نأ سنا ثيددح نم لسم حیحم ىف تبث دقو « ةءارب
 نمرلاو ةحئافلا ىف فلتخاو «

 فصلا ىف مدقت اع فلتخا اذكو . نينذوءملاو صالخإلاو تیارآو ردفلاو تايداملا, اراز اذاو نيفناطملاو

 نم ةئيدملاب لزت : فارعألا كاذ نف « کلا ىف ام تايألا نم ةرج لا دمب لزا ام نایب اذهو « ن.اذثلاو ةممجلاو

 ىف تناك ناف هئبدماب اتم لزن : سؤوي . )كبر ذخأ ناو ىلا  رحبلا ةرغاح تناكى لا ةبرقلا نع مهلأساد )
 تایآ ثالث : دوه . شدم اھرخآ ىلا نيمبرآ سار نم ليقو ءذبآ €( هب نمؤب نم مهو ١ ليقر ناتبآ € كش

 € اورجاه نال كبر نإ مثال لحتلا . € راهللا فرط ةالصلا مقأر - هر نم ةذوب لع ناك نفا كرات كلءاذ م

 - كل انلق ذاو  ىنلغدأ بر لقو  كنوررفةسيل اودا ناو رو ءار ءالا . ةدرسلا رخآ ىلإ ( مع ناو ) ةيآلا

 ۱ لا افرا الإ ةدكم 1 فركلا ۰(! ودموت ال وأ 4 اونمآ لاق ۲ حررلا نع كنولأسو سانا طاحأ كبر نا

 ناك نم ) و (ديدش ) ىلا اهو أ نم : جملا . ةدجسلا ةيآ : ميم . حاونمآ نيذلا نإإل نم اهرخآو ( ازرج 2

 , ( هللا عفد الواو إل « 6 نولتاقي نيذلل نذأ إل و ( هللا لیدس نع نودصيو اورفک ن يذلا نا ) و ( لب

 : ناقرذلا . (نامصخ ناذه 9 و نيتدجسلا عضومو « اهدءب امو ( اورجاه نذلا و ٠ (لمل اوتو | نيذلا عیار

 : صصقلا ۰ ( ميعبتي .ارعشلاو ) نم اهرخآ : ءا_مثاا ۰ € احر ىلا - رخآ الإ هلل عم نوعدب نيثلاو ال

 ,للا اهوأ نم : توبكتعلا ۰ ( نآرتلا كيلع ضرف ىذلا نا ) و ( نيلماجلا - لا  باتكملا مانيتآ نا )

 لیقو ( انمؤم ناكنفأ رل : لیزت ملأ . € ماقأ ةرج نم شدالا ىف ام نأ ولو إل : نامل .  نيقفاذلا معبد ١

 : نمؤملا ٠ 6 نورعشي - ىلا  ىدابعاب لق ال : سرلا . € معلا اوتدأ نیذلا ىريو ١ : بس. € اجت إل نم

 ..ىلا- ةبونلا لبقی ىذلا وه الد یرتفا نولوقي مأ إل : ىروعلا . الت یلار ( هللا تايآ ىف نولدامي نذلا نا إل

 لوقو(« و ادع نم نکن ميارا لقإل : فاقحالا . ( او رفغي اونمآ ننال لف چ : ةيئاجلا . ديد

 :نحرلا . (قتا هلا ريع نيذلا ) : مجنلا ۱ 4 برغل ى لا  تارامملا 2 دار ) E رسان و

 £ نومي -ىلا- مان ول انإ إل نم :ن . € كةذر نولو ال : ةءااوأ . ( شدالاو تارامملا ىف نم های رو

 ءلزثام اذرف € تومکر ال اومكرا مهل ليف اذاو ر : تالسرملا . نی اصلا ىلا - كبد مل عاف ) نمو

 هلع هللا لوسر تاک » لاق نع نع سابغ نأ ثيدح كلذ نيب دقو . ةكع ارز مدقت دوس نم تایآ نم ةنيدملاب

 نم ءىث لوز” وهو كاذ سكع امر ۰ ءاذك اف ركذي ىنلا ةروسلا ىف اهوءش : لوت تابآلا هيلع لرو ام اريثك

 نإ ليق نكل « ةيندم لافنآلا نأ لع اوما دقق ءاردأن الا مرا ما ةنيسسلا ىلا ةروسل كلن لوزن رخأ 6 ةروس

ارت بالا ) ار رف ن ذلا كب رك او , یا لوق
 :ادچ بيرغ اذهو . ةثيدملاب لافنالا ةروس تازت 9 هع ت

 جحلاو حتسفلاو ةرمملا ىف ةرجملا دعب لافنالا ةروس تازن من هك اهركذ مدقت ىلا ةيئدملا دوسلا نم لزن مع
 یرابل حف ۵ ٩ جد م
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 : ىناثلا ثيدحلا . لعأ هللاو احالطصا ىندملا ىمست اک ةريثك ءايشأ اهريغو كوبتکتاوزفلا ىف ةددعتم عضاومو
 ااو کم ناز روسلا هذه نأ انه هنم ضرغلاو « ءايدنالا قو ناحبس ريسفت ىف هحرش مدقت « دوعسم نبأ ثيدح
 ةروس تملعت » ءاربلا ثيدح : بل الا ثيدحلا . لز ام میدق نم نپآ ةلمبلا ركب وهو قاتملاب دارلاو . فحاصلا بیترت ىف تارخؤم نوف لرذتلا ف نیمدقت عمو « راثع فحصم ىف یه اک دوعسم نبا فحصم ىف ةيئم
 , ةرجحلا ثيداحأ ىف هحرش مدقت ثيدح نم فرط وه « عَ ېن مدقي نأ لق ( ىلعالا كبر مسا حبس )
 نبأ ثيدح : عبارلا ثيدحلا . كلذ عم فحصلا رخاوأ ىف یهو. لوزنلا ةمدقتم ةروسلا هذه نأ هنم ضرغلاو
 دواد ىبأ ةياور ىفو : همسأ نم رک | هتينكب دوبشم لئاو وبأ وهو ةيلس نا وه ( قیفش نع ) هلوق٠ اضرأ دومسم
 «ليترتلاباب» ىف ىتأيس ( هللا دبع لاق ) لوق ٠ یذمراا هجرخأ « لئاو ابأ تعم د شعالا نع ةبعش نع ىسل ايطلا
 نيب عملا باب » ىف فوم هحرش مدقت ( رئاظنلا تملعت دقل ) هلوق ۰ دوعسم نبأ وهو « هللا ديع ىلع انودغ » ظفلب
 فحصم فلات نآ ىلع ةلالد هب نأو « ةروكذملا روسلا ءاسا هءفو « ةالصلا ةدص باوأ نم « ةالصلا ىف نيت روس
 ,لوزألا بيتر ىلع نكي لو نارمع لآ مث ءاسنلا م ةرقبلا م ةحتافلا هلوأ ناكو , ىنامتملا فيلأت ريغ ىلع دوعسم نبا
 مت ووكتلا مث تبت مث لمزلا مث لقلاو فتن مث رثدملا مث ارقا هلوأ لوزنلا بيرت ىلع ناك ىلع فحصم نإ لاقيو
 ركب وبأ ىضاقلا لاقف نآلا هيلع وه ام ىلع فحصملا بيتر امآو . لعأ هللاو ىدا مث کیلا رخآ ىلا اذكهو حبس
 حجد م ۰ ةباحصلا داهتجا نم نركب نأ لمتح و« اذکم هببت رتب رمآ ىذلا وه ب ىنلا نرکی نأ لمتحم : یالفابلا
 هپ هضراع هنأ ربظی ینلاف . ةنس لک ىف ليربج هب ضرامي ےگ ىنلا ناك هنأ اذه دمب ىذلا بابلا ف ىتأيس ام لوألا
 . لوززلا بيترت ىلع هب هضراعي ناك هنأ ربظي ىذلا لب ءرظن هيفد « یرابنالا نبا مزج هبو « بیت رلا اذه ىلع اذکم
 « ةب احصلا ضعمإ داهتجا نم هضعب ناک نو افیقوت نوكي نآ عن ال امیظعم وأ ضعب ىلد روسلا ضعب بیترت معن
 لغ کاج ام : نائما تلف » لاق سايع نبا ثیدح نم ک ایم لاو نابح نا هححصو نفسلا باحأو دحأ جرخآ دقو
 راعس امم اوبتکت ملو امهب متترةف نيبملا نم یهو ةءارب لإو ىتاثملا نم یهو لاقنالا لا متسع تا
 ةروسلا هيلع لزنيام اريدك تلي هللا لوسر ناك : نايثع لاقف ؟ لاوطلا عبسلا ین امه ومتهضور میحرلا نمح را هللا مب
 ةروسلا ىف تاب لا ءالوه اومض : لوقیف بتکی ناک نم ضعب اعد  اهنم ىنعي  ءىثلا هيلع لزن اذا  ددمل تاذ
 یننظن اهب ةمبش امتصق ناكو نآرقلا رخآ نم ةءاربو ةئيدملاب لزن ام لثا وأ نم لامن الا تناکو.اذک امف کذب ی
 ناك ةروس لک ىف تایالا بيترت نأ ىلع لدي اذبف . ه | ابنم انآ انل نیب ملو تلي هللا لوسر ضبقف . ابن اهنأ
 لقا و . هنع لامن هللا یضر هم اداهتجا لاغنالا لا تاثع اهفاضأ ةءارب أب و ىلا حص الو ‹ افیقوت
 ةمالع نم ناکو ۰ اذم ذخوی الو : لاق « دوعسم نا فحصم ىف ةتباث 2.۱ را ةلمسبلا نأ « عانقالا و بحاص
 الا نابح نبا هححصو دواد وبأ هج رخأ اک ام ءیش لذنیام لوأ « محرلا نمحرلا هللا مسب » لوزت ةروسلا ءادتبا
 لري ىتح ةروسلا متخ معي ال رب یثلا ناک ۾ لاق سابع نا نع ريج نب ديعس نع رانید نب ورم قب رط نم
 نأ ىلع لدي امو « تدعةنا دق ةروساا نأ اودع ميحرلا نمحرلا مسب تا اذاف و ةناور قو.« مح رلا نمحرلا هللا مسب
 تنك » لاق ىقثلا ةنيذح سوأ ىبأ نب سرأ نع امهريغو دواد وبأو دمحأ هجرخأ ام افيقوت ناك فحصلا بیترت
 تدراف نآرقلا نم نزح “ىلع أرط : إب لوسد انل لاقف , هيفو ثيدحلا ركذف « فيقث نم اوملسأ نيذلا دفولا ىف
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 روس ثالث هبزع : اولاق ؟ نآرفلا نو زح فيك : انلق کی لوسر باوآ اذل اسف لاق . هيضفأ ینح جرخآ ال نآ

 اثمف : تلق . ۰ متع یح ق نم لصفلا بزح و « ةرشع ثال و ةرثع یدحاو روس عسل و روس عیسو روس سر

 ذئنيح ابترم ناك یذل نأ لمتحو « مینا درع ىف ناک نالا فحصلا ىف وه ام ىلع روسلا بیترت نأ ىلع لدي
 مجلي هند ةفيذح ثيدح نم تبث اک ريخأتو عدقت هيف ناک نوکپ نأ لمتحیف هادع ام فالخ « ةصاخ لصفملا بزح

 هنأ لصفلا ف حجارلا نأ -سوا ثيدح - ثيدحلا اذه نم دافتسيو « نارع لآ لبق ةرقبلا دعب ءاسنلا أرق

 نوکب نأ امدع نم مزلي هناف لوالا ثنثلا ىف دمت مل ةحتافلا نأ ىلع یبم هنكسل , نآرقلا رخآ ىلا ىت ةروض لوأ نم

 ق ةءارقلاب ربجلا باب د ىف هدي د ىف یالتخالا المن دقو « فعالا نم ةءاج مزج هو تارجحلا نم لصفملا لوأ

 لعأ هللاو « ةالصلا ةفص باوبأ نم « برغملا

 دم لا ىلع نآرقلا ضرمب ”ليربج ناك بببساب - ۷
 ناك لئربج نآ كم یا لا رسا » كءالسلا اپلع ةمطاف نع اع هللا ىضر ةشئاع نع قورس لاقو
 تاو ا 1 2 8 ی ی

 « لجأ رَضَح الإ هارآ الو « نیتم ماعلا ینضراع هناو « ةنس لک نآرفلاب ىنضراعي

 نب نع هلل ردبع نب هللا ديب نع یرهزا نع دعس نب مها را انادح ةعارق "نب بح اشو - ۷

 نل , اضمر رمش ىف نوک ام دّوجأو « رباب سا جهل ئالا ناك لاق اپن هللا ىضر سابع
 هی اذاق « نآرقلا رب ٹا لوسر هيلع ض رعي « خانی ىتح "ناضمر رهش ىف بل لک ىف هاقانت ناک ”ليربج
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 ناك » لاق ةريرُه فأ نع ناوكذ نع نيصح ىلأ نع ركب وبأ انثدح دید ني الاخ شرم - ۵۸
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 لک ىف فكتعي لکو ؛هيف ضيف ىذلا ماعلا ىف نیت م هياع ضرعف « رم ماع لک نآرقلا هم "ینا ىلع "ضرر

 « هيف ضب ىذلا ماملا ىف نرشع فگتعاف « ارش ماع

 ءارلا نوكسو نيعلا حتفب وهو ضرعلا نم ءارلا سكب ( ړل يبلا ىلع نآرقلا ضرعي ليج ناک باب ) هلوق

 ل "ینلا ىلا رسآ : تلاق ةمطاف نع ةشئاع نع قورسم لاقو ) هلوق ٠ هابإ هأرفأ ام هضرهتسب دارااو أرقي ىأ

 باب 0 ف هدح رش مدقت و 1 ةوبنلا تامالع ىف هما هلص و گرو لوح نم فرط اذه ) نآرقل و ىضرامإ ناک لب رج نآ

 نيف ۳۹ نم ةلعافم ةضراعملاو . هلق ىذا بابلا ق ةضراعملا مد اف ناب مدت و « یزاغلا رخآ نم ¢ ةيوبنلا ةافولا

 هلوق ۰ « نضراع یناو د یخرسلا ةياور ىف ( ىنضراع ناو ) هلق . عمتسب رخألاو أرقي ةرات ناكامهنم الك نأك

 مهاراد « یرهرلا ان أبنأ لاق دعس نب مهاربا نع رخا هجو نم مايصلا ىف مدقت ( ىرهزلا نع دعس نب مهار )

 اريثكباتكلا اذه ىف تررکت نيتفصلا ىلع هتناورو «یرهرلا نع ناسيك ن اص نمو ىرهزلا نم عم دعس نا أ

 دوجأ ےب ىنلا ناک ) هلوق . مدقتي ملام اّنكن انه رک ذنف ىحوا ءذب ىف اذه سابع نبا ثيدح دئاوف تمدقت دقو
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 هيف ناضمرب هنم ةصاح ةيدوج لا نأ « ناضمر ىف نوکب ام درجأو د هلوق نم ليختب الثل غيلب سارتحا هيف (سانآ

 ىف مدت (ناضمد ىف نوکی ام دوجأو) ملت . ناضمر ىف كلذ ةدابز الع فطع مث الوآ ةقلطملا ةيدوجالا هل تبثأ
 هلأ دوجأ طبض ىف دوبشلا نأ مدقت و «ناضمر ىف نوكي اب درجآ ناکو» ظفاب ىرهزلا نع رخآ هجو نم ىحولا دب

 ةيدوجألا بیس نايب هيف ( هاقلب ناك لبرج نآل ) هلوق . عفرلا دبؤت ام ةياورلا ءذهو , هجوم بصنلا نآ و عفرلاب

 هلوق ٠ ءليدبج هاقاب نيح ناضمد ىف نوکر ام دوجأ ناکو» ظفلب ىحولا هدب ین ىلا ةياورلا نم نيبأ یهو « ةدوکذلا
 لزنأ ذنم ناضمر لک ىف كلذك ءاقلب ناک هنآ ىف رهاظ اذهو « ناضمر ىأ (خلسفب یح ناضهد رهش ىف ليا لک یف )

 ىمسي ناك هنال ةرجما دعب ضرف امنا ناضمر رمش مايص ناك ناو « ةرجحلا تاناضمر كلذ ضت الو نآرقلا هيلع“

 اف نال ةمجرتلا ف عقوام سکع اذه ( نآرقا عتب هللا لوسر هيلع ضرعإ ) هود ٠ همایص ضرفب نأ لق ناضمد

 ظفلب ىحولا هدب ىف مدقت و « ليربج ىلع ضرمي ناك ےب ىنلا نأ اذه قو, يقلع ىنلا لع ضرب ناك لبربج' نا

 ام هديؤيو « رخالا ىلع ضرمب ناك امهنم الك نأ ىلع لمح,ف « نآرذلا هسرادبف ناضءر نم ةليل لک ىف هاب ناکو د

 نال « هماظعم لعو هضعب ىلع نآرتا قالط] ثدحلا قو. هي وأ اک بابلا ثيداحأ رخآ ةريره نآ ةءاور ىف عقو

 ريالا ناضمر ىلا ‹ هدعب ناضمر لک كلذك مث « هضءب الإ نآرقلا نم لز" نکب مل ةثعبلا دمإ نم ناضمد لوأ

 لوألا عيب ر ىف اب ىنلا تام نأ ىلا رشع ةنس ىف ناکو « روكذملا ناضمر دءب هلوزث رخأت ام الإ هلك لز* دق ناكف
 ىنلاو ةفرع موی تلزت اهئاف ( كنيد کا تلك مریلا إل ىلاعت هلوق ةدملا كلت ىف لز" امو « ةرشع ىدحإ ةنس
 رفتغا مدقت ال ةبسنلاب اليلق ناک ال مایالا كلت ىف لز” ىذلا نأ كو , باتک_لا اذه ىف مدقن دقو « قافتالاب اهم
 نآرقلا نأر قيل فاح نم تنعم ال مث نمو « ازاجب ضبلا ىلع قلطي نآرقلا نأ كلذ نم دافتسيف « هتضراعم مآ
 اهتءارق ىف نوذألا فرحألا عيمج تناك له ةريخألا ةضرعلا ف فلتخاو . عيملا دصق نإ الإ« هضعب أرقف

 ىور دقو ؟ هري_غ وأ ساللا عیج نايع هيلع عمه ىذلا فرحلا وه لبف ىناثلا لعو ؟ ام دح اوف رحب وأ

 ةضرملا قفاوب سانلا نامثء هيلع عج ىذلا نا ١ یناملسلا ور نب ةدييع قورط نم یرطااو دواد نآ ناو دما

 ثيدح وحن ثيدحلا - نآرقلاب هل ىلا ضورام ليربج ناک » لاق نيريس نب دم قيرط نمو « ةريخالا

 هوحن م احلا دنعو . « ةريخآلا ةضرعلاب ادع تآ ارقلا ثدحأ انتءارق نأ نوريف : - هرخآ ىف دازو نماپغ نبا

 نو وهم و « تاض رع لس هللا لوسر ىلع نآرقلا ضرع » هظفلو وه هحص دقو ‹ نس> هدا ]و ةر” ثادد نم

 رخآ ناك نور نينتءارؤلا ىأ : لات سابع نأ نع » دها# قيرط نمو « ةربخالا ةضرملا یه هذه انت ءارق نإ

 « ليربج ىلع ةئس لك نآرقلا ضرع ناک عللي هللا لور نا ۰ ال : لاقف « تباث نب دز ةءارق : اوات ؟ ةءارقلا

 ةرمس ثودح رام اذهو « ایهرخآ دوعسم نبا ةءارق تناكو ني:يم هيلع هضرع اهأ ضروف ىنلا ةنسلا ىف ناك الف

 «لوالا فرملا : لرش الجر عم سايع نبا نأو یعخنلا ميهاربا قب رط نم هدیسم یف ددسم دعو هتفاو نمو

 « ةءارقلا نايثع ريغف هتءارقب اوذخأف العم ةفوکاا ىلا دوغسم نا ثءب ربع نا لات ؟ لرالا فرح ا ام : لاقف

 ص د ىزلا هب ضرع فرح رخال هنا : سابع نبا لاقف « لوالا فرحلا دوعدم نيا ةءارق نوعدب مهف

 ةءارقلا : تلق ؟ أرقت نيتءارقلا ىأ : سابع نبا یل لاق » لاق نايبظ ىبأ قبرط نم یاسنلا جرخاو « ليدبج
 ض رعي ناك می هللا لوسر نا « ةريخآلا یه لب : لات - دوعسم نب هلأ دبع ىتعإ - دبع مآ نبا ة.ارف لدالا
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 نکمو 5 حب هدانساو « لدي امو كلذ نم خس م لمف دومسم نا كلذ رضف د هرخآ قو تب دا - لب مچ ىلع

 : امهنم لک ىلع ةيرخالا قالطا حصيف ۰ تردوکذلا نيفرحلاب اتعق و نان ريخالا ناتضرعلا نوکت نأب نیلرقلا نيب عمجلا

 برقرل سودحاب ىونعملا هيكل زاوجو ؛ هيبشتلا ىف ةل الا زاوج هيف ( ةلمرملا حالا نم اب دوجأ ) هلوق

 جیرلاب هدوج هبشف كلذ نم دیزأب هفص) نآ دارآ مش ةدوجالا فصو الوأ هل تيثأ هنأ كلذو ءهمماس مرفل

 امو ةراضلا ميقعلا ام حيرلا نل سارتحالا هيفو . نكست دق حرلا نال , اهم كلذ ىف خلبأ هلمج لب « ةلسرملا

 هاو ) 60 ( ارثب حايرلا لسري ىذلا وه وإ ىلامق هلوق لا راشأو < ةم انلا نيمل ةل ر( اب امفصوف ری اب ةرشيملا

 « عطقنيال ةعد ناضهر ىف غلي هلع ناكاذكو اطاسرا ةدم رمت ةلمرأا حيرلاف « كلذ وح و < حابرلا لسرأ ینلا

 هنأک زا جیرلا نمو ةقيق- لَ ىلا نم دوجلا نآل « یزاجلام قیقما دانسالا ىف ليضفتلا لمنأ لامعتسا هيفو

 ةتكن هيلع لضفملا ىلع دوجأ لومع» دق فرو . داج نم ةلزنم اهلزنأف ريخلاب ای دابتءاب ادرج حرلل راعتسا

 هنأ الإ ةدوجالا نم فصولاپ داراا یئعنا هب ریذتب ال ناك ناو اذهو . ةلسرلاب هقاعت نظل ءرخأ ول هنأ یهو « ةفطل

 قبسام ريغ دئاوغلا نم ثيدحلا فو . اقطم ةلراا خرلا ىلع ةيدوجالا ةدابزب هفصر دارا! نال ةلابلا هيف ترفق

 لوزن ةربک كلذ نم مزلب و « همق هلم لژت ام هتضراعم 5 « هيف نآرقا لرزن ءادباب هصاص:خال ناضمر ربش ميظعأ

 لصح امتإ نامزلا لضف نأ هنم دافتسإو « ىصح الام تاك ربااو تاريخا دراوت نم هلرزن ةرثك قو . هيف لبریج

 « رمملا رخآ ىف ةدايعلا ريثكت بايحتسا هیفو . ريا ةدايز بجوت ةرالثلا ةموادم نأ هيفو .٠ ةدارعلا ةدايزب

 ناضمر لسیل نأ هيفو . ظاعتالاو ةركذتلا هدایزل كلذ هيلع ین ال وه نک ناو لاااو ريخلاب لضاملا ةركاذمو

 ضراوعلاو لغاو هلا نم راهثأا ىف ال كلذ ةنظم لبللا نآلمرغااو ر وضح ا ةوالتلا نم دوصقملا نأ: هراهن نم لضفأ

 لل لك أرةيف ءارج أ ناضمر ىلايل ىلع ةنس لک ىف نآرقلا نم لن ام مسقي نك مب هنأ لمتح و « ةينيدلاو ةب وین لا

 ةحار نمو ةالصا اب دجم نم كلذ ىو نم ةلما لک یف هب لغشب ناکام كلذ ىف ببسلا و « ةلللا ن٠ ءزج ین ا.ءزج

 بعوتسللو امتء'رق ىف نوذأملا فورملا ددمآ بسع ارام .وجلا كاذ ديعإ ناک هلعل و « لهآ دهاعت نمو ندب

 ناك هنأ زاجل نيةرم هضرع ةريخآلا ةنساا فو ةدحاو ةر هضرإ ناك هنأب حير هنلا الولو ؛ ررشلا عمج نآر نا هک ر

 : لاق دنه ىنأ نب دواد قيرط نم درع وبأ جرخأ دقو . ىلايللا ةيقإ ف هدیمب مع ةليل لک هماع لزت ام حیمج ض رم

 ٠ ىلب : لاق ؟ ةئسلا رئاس ىف هلع لني ناک امآ (نآر غلا هيف لزنأ ىذلا ناضهر رهش زز لامت هلوف : ىعشلل تلق

 ةراشإ اذه ىفف . ءاشيام تم. و ءاشب ام هللا مكحيف هللا لزنأ ا. ناضمر ىف ر ىنلا عم ضراعي ناك لب بج نكساو

 هدب ىف ةيضاملا ةءاورلا اضيأ هدي ؤو . خوسنلاو حنا نم ءرکذ ام لرصف2ل هيلا ترشآ ىذلا طيسقتلا ىف ةمكحلا ىلا

 ىعدتسيف « هضراعپ » هلوق) ةقءاوم یهو « رخآلا ىلع أرقي ناك امم الك نأ هر هاظ ناف «نآر قلا هسرادمف» ظفاب قلخلا

 ةيفان «الو نا انلق اذا (یمنت الف كئرقنس  یلاعت هلوق كلذ ضدامب الو « دحاولا ؛رق ول ام ىلع ادئاز انامز كلذ

 وأ « ليديج ةءرادم ءارقإلا ةلج نمو «هارفآ ام ینی الف هأرقأ اذإ هنأ نملا نال « رثک ألا لوقو دوهشلا وه اک

 ردق ول ىح لاحلا ىف ركذلا هيقعب یذلا نالا ال هدي رک ذ ال ىذلا ناینلا €( یسنت الن ) هلو قلا نأ داراا

 6 مورلا ةروس ىف يرخآ ةيآن « تارشبم  امأو ۰ ه١ فارعألا ةروس نم حيحصتلاو « تارشپم » لصألا ىف (۱)
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 دقو . لات هللا ءاش نا « ثآرقلا نايف باب و ىف كلذا نایب ديم ىتأ سو « لاما ىف هابإ هرک ذي هنف ائيش ین هنأ
 نبأ وه کب وأو« لماكلا وه ( ديزي نب دلاخ انثدح) هلوق . ىحولا ءدب ىف سابع نبا ثيدح دئاوف ةيب تمدق#
 ناك ) هلوق . نام عاص وبآ وه ناوكذو « مصاع نب نع هلوأ حتفب نيصح وبأو . ةهجمااو ةيناتحتلاب شایع
 وه فودحلاف , لعافلا فذحب هلوأ حتفب اهضعإ قو « لووجلا ءانبلا ىلع هلوأ مطب مهل اذك ( ل ىنلا لع ضرعي
 لب ىلا لع ضرعي ليدبج ناک د هظفا و ليعامسالا هجرخأ نيصح ىبأ نع هتباود ىف لوئارسإ هب حرص لیربج
 « نآرفلاد ظفل طقس( ةرم ماع لك نآرقلا ) هلوق . ةمجرتلا ف فاصلا راشأ ةياورلا هذه ىلاو « ناضمر لک ف نآرقلا
 ةيبرغ ةدابزلا هذهرم ةلسرملا خراا نم ريخلاب دوجأ وهو حبصيف » ليعامسالا دنع ليئارسا ءاز ۰ ىنييمشكلا ريغل
 ( هيف ضبق ىذلا ماعلا ف نيقرم هيلع ضرعف) هلوق . ساوع نبأ ثيدح نم ةظوذحم ىه اأو « ةربره ىبأ ثيدح ىف
 نأ اضيأ لمتحم و « ةريخالا ةنسلا ف ضرعلا رارکت ىف ةكسلا رکذ مدقت دقو « نيتضرع » ليئارسا ةياود ىف
 ىحولا رتف مث ,ناضمر ىف لوزالا ءادنبا عوقول ةسرادم هيف حقب مل لوألا ةنسلا نم ناضمر نأ كلذ ىف رسلا نرکسی
 لك ف ف كتم ناكو ) هلو ٠ ضرعلاو نينسلا ددسع ىوتسإل نیتم ة ريالا ةنسلا ىف ةءرادملا تعفوف عباتت م
 بسانم وهو ناضمر نم امور نررثع فکستعا هنأ هرهاظ ( هيف ضبق یناماملا ىف نيرشع فکستعاف ارشع مام
 اس هنأ فاکستعالا ىف مدقتام بپسلا نوکی نأ لمتمو « ةنسلا كلت ىن نآرقلا ضرع فءاض ثيح لب دبج لفل
 ىف ہقو رفس ىف ىت تب انا اذهو « اموب نیرشع لباق نم فکععاف فكشمي لق اءاع رفاسف ارشع فكشمي ناک
 بات ك ىف ةه فتا ةصقلا فالخ اذهو ۰ كوبت ةوزغ ىف هيلي وهو لخد عسا ةنس نم ناضمر ناو » ناضمر ربش
 فكشا م كرت ةيبخالا برض نم هجارزأ عنص ام فاد الف ريخألا رشملا نوا ىف فكةعالا ىف عرش هنأ مايصلا
 مماهدر وأ ىلا یه بابلا تبّدح ل یتا ةصقلا نوكست نأ اضيأ لمتعو « ةصقلا داحتا لمتحم و ٠ لاوش ىف ارشع
 لیقت.ا اداف ءربشاا طسو ىف اا رشعلا ر واجب هللا لوسر ناك و لاق ديعس يأ ثيدح نم ىراخبلا دنع ابلصأو
 ىشعلا هذه اع تنك ىإ : لاق 3 اف عج نك ىتلا ةليللا كلت هيف رواج رهش ف ماقأف « عجر نيرشعو ىدحإ
 طسوألا رشملا نيرشعل اب دارا نوكيا « ثيدحلا «ريخالا رشماا رواج « یخاوالا رشملا رواجآ نأ ىل ادب مث طسولا
 رخال] رشملاو

 لَو ىبلا باصا نی ها رتلا اپ - ۸

 نب هلا دبع ركذ » قورسم نع مارا ن ورم نع "بش انئدح ره نب صفح اشو < ۹
 هلا دبع نم مریم ةنآرقلا اوذش : لوقب ني یبلا تممس «هبجأ لازآ ال : لاقف دومسم نب هللا دبع ورع
 « بک ن ناو ذاعمو امو دوعسم نبأ

 هللا امانی » لاق لس نب یرقش ان دح شهلا انث دح یآ ان ادح صفح نب رم اشو - ۰
 هر ىدلا باحات دقل هاو « ةروس نيمبسو امضب ی هقا لوسر ىف نم تذغآ دقن هللاو : لاقف دومسم نبا

 اذار تمس اف نولوتیام ممسأ قالا ىف تنلجف قيتش لاق . مری انأ امو « للا باتڪب مهلثأ نم ی
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 « كلذ ريغ لوقي

 ٥ - صمخ انک لاق .ةنقلَع نع بهار نع شعألا نع نايفس را ريثك نب دمع شی ‹

 الا ۳ لا لوسر ىلع "تأرف : لاف « تا زنآ اذکسهام لجر لاقث «فس وب ةروس دوعسم نبا أرق

 دلتا "هبرضف ؟ را برشنو هللا باتکب بکن نأ میشم: لاقق رجلا حيد هنم دجور «

 دیه لاق » لاق قورسم نع شم انتدح شعالا ائدح ىبأ انك دح صفح نب رم ارم - ۲
 الو «تلزنأ نبأ رعآ انأ الإ هللا باتک نم ةروس تل زنأ ام « ريغ هلإ ال ىذلا هاو : هنع هللا ىضر هَل تاو مب ع ہل و 5 1

 « هيلإ تيكر لبإلا همت هللا باتكب م 9 ادحآ لعا ولو « تل زن نتیف 9 انأ الإ هللا باتک نم ةيآ تل زن

 : هنع ۳ یمر الام ْن "ینآ تاس 2 لاق دات افاد ماه ای دح رغ yU 06 شی سا © و ۴۳

 نب ديزو ¢ لبج ی دش ¢ بک نب 21 راصنالا نم مہلک ةعبرأ : لاق ؟ ۱و ىلا دبع ىلع ”نآرقلا ج نم

 سنأ نع مام نع دقاو نب قيس نع لضنلا ا . 6 دز وا و ؛ تناث

 : لاق سنأ نع ”ةماممو ینانبلا تباث ىنثدح ىلا نب هللا دبع انثدح کسا ن لم اشو

 : لاق , ديز وبأو « تباث نب ديزو « لبج نب ذاعمو « ءادردلا وبأ : ةعبرأ ريغ ”نآرقلا_عمجي لو رب یبلا تام

 6 ءانثرو نحو

 نب دیعس نع تبا ىبأ ْئ بیپح نع "نایفس نع ىج انريخأ لضنلا ی ةف دص اشم بت ۵
 ۰ ۲ = ص 8 6-2 زره رو 8 7
 لور ىف نم ”هتذخأ ”لوقي يأو يأ نأ نم عدنل انإو 6 او رفا ىلا 0 رع لاق » لاق سابع نا نع ريبج

 (اباثم وأ اهنم ریف تأن امن وأ ةيآ نی خشن ام ) : للامت هللا لاق « میشل هكرتأ الف تي نا
 ظفللا اذهو «هميلمتل ىدصتاو نآرفلا ظفع اورهتشا نيذلا ىأ (ِتلَي هلا لوسر بامصأ نم ءارقلا باب هلو

 هس دقو « ةص نیا وه وربع نع لوالا : ثيداحأ ةتس هيف رکذو ۰ نآرقا ىف هفت نمل اضرأ فاسلا فرع ىف ناك

 6 سیلو « ىعيبسلا قاحإ وبأ هللا ديع نب ورع وه : لاف یتامرکسا لمذو هچول| اذه نم بالا ىف فاصلا

 بدواا ديعس أ قب رط نم ما | هجرخأ آ خيش هيف یعخلا وهو مهار نع ءاج ( قورس نع ) هلوق . لاق

 نف لئاو ىنأ نع شعالا نع اذه ىف ظوفحلا ناف بولق» وهو « هللا دبع نع ة.ةلع نغ مهار نع شعالا نع

 اآوذء ( هلوق . نیخم نغ هل شعالاو نیخمش نع هلح مهار نوكي نأ لمحو « بقاذملا ىف مدت اک قورسم

 نم نانثاو امه أدبملا امهو نررجابلا نم نانا نودوک ذلا ةمبرالاو « مهنم هولمت ىأ ( ةعبرأ نم نآرةلا
 لوم ماس بقانم ىف ثيدحلا اذه مدقت دقو٠ لبج نيا وه ذاعمو « ةنذح ىنأ لوم لقعم نبا وه ملاسو ,راصنالا

 هبحا لازأال لجر كاذ : لاقف ورع نب هللا دبع دنع دومسم ني هللا دبع ركذ » هلو قو هجولا اذه نم ةفيذح ىلأ



 نآرقلا لئاضف بانک - چ ۸

 نم ةبع هنم دافتسب و . بابلا ثيدح ركذف « هب أديف ةعبرأ نم نآرقلا اوذخ : لوقب لب هللا لوسر تعما دمی
 ؛ هيف همدقت ىلع لدي هريغ عم هيف كرتشا سأ ىف هريغ ىلع یکدلا ىف لجرلاب ةءادبلا نأو ۰ نآرذلا ىف ارهام نوكب

 ةمبرالا ءالؤد نإ ىأ « هدعب نوكي ا مالعالا دارأ تم هنأ لمتحي : ىنامركلا لاقو . كانه هحرش ةيقب مدقنو

 فاعضأ یوبلا رصعلا دمإ نآرقلا دي وجيت یار رپم نيذلا لب اودرُفب مآب بقا و« كلذ اودرفني ىح نوق»

 ناو ىلأ تامو ءرمع ةفالغ یفذاعم تامو , ةماعلا ةعقو ىف ملم ىنا دعب ةفيذح ىفأ ىلوم ماس لتق دقو « نيروكذ لا

 رهاظلاف ءالب وط انامز مدع) شاعو ةءارقلا ىف ةسابرلا هملا تتن أ و تب اث نب ديز رخأت دقو « نايثع ةفالخ ىف د وعسم

 تقولا كلذ ىف دحأ نوک ال نأ كلذ نم مزلي الو « لوقلا كلذ هيف ردص ىذلا تقولا ىف منع ذخألاب ما هنأ

 ىف مدقت دقو . ةياحصلا نم ةعامج مهنم ديزأو هوظفح نيذلا لثم نوطفح نذلا ناك لب « نآرقلا ظفح ىف مکر اش

 هلوق « فاثلا ثيدحلا : الجر نيعبس اوناكو ءارقلا مه لاقي ناك ةباحصلا نم اب اولتف نذلا نأ ةنوعم ب ةوزغ

 انئدح د ىلاجرج لا نع لیصالا ةياود ىف عقر هنأ ىنايجلا کو , کال اذک ( نا انثدح صفح نب رمع انئدح )

 رمع وه الو « حيحصلا ىف هنع یورب بأ رمع نب صفح سیلو « بولقم ًاطخخ وهو « نأ انثدح ربع نن صفح
 ثيدحلا ممن وبأ جرخأ دقو « ةفوكلا ىضاق هوبآ ناكو « ةثلثملاو ةيناتحتلاو ةمجهلا نیفلاب ثايغ نب صفح نیا

 نع ىراخبلا هجرخأ : لاق مث هيسنو ثايغ نب صفح نب صع نع رح نب لهس قيرط نم « جرخت-لا » ف روكذالا

 نع شععالا نع ةديع نع قاحسا نع اميج یاسنلاو ملم ةباور ىف ( ةلس نب ققش انثدح ) هو . صفح نب رمع

 ةدبع نع لرعامسا نإ نسحلا نع ىثاسنلا هجرخأ رخآ خيش هيف شمعألا نع ءاجو « روکذلا قيقش وهو لئاو ىبأ

 هيف شعالل نوکر نأ لمتحا أظوفع ناک نأف « دوسم نبا نع مے نر ةريسبه نع قاعا ىنأ نع هنع ناجلس نا

 هجرخآ ام هيف قاعإ ىنأ نع ظوفحا نأ عم« لیعاسا نب نسحلا نم نقنأ هب وهار نبا وهو قاحاف الإ و « ناب رط

 نبا نع رغصم ةمجعملا ءانخلاب ريخ نع قاعسا ىبأ نع امهريغو ليئارسإو یروثلا قيرط نم دواد یآ ناو دا

 هللاو : لاةأ دوءسم نب هللا ديع انيطخ ) هلو نيعضوم ىف ليعامسأ نب نسحلا ةياور ىف ذوذشلا لصخ « دوعسم

 نعنآرقلا ةيقب تذخأو و هللا دبه نع ردب نع مصاع داز (ةروس نيءبسو امضإ ب هللا لور ىف نم تذغأ دق

 ىلع: لاق مث ( ةمايقلا مو لغ ا تأي لاغي ناو هلوأ ىف ةروكذملا هتياور ىف هبوهأر نب قاح) دنعو « هياحأ

 نباو ةناوع ىبأو یاسنلا ةياور قو . ثيدحلا رك ذف ؟ مس هللا لوسر ىلع تأرق دقو أرقأ نأ ىننورمأت نم ةءارق

 نمو ) لاقف ریئلا ىلع دوعسم نب هللا دبع انبطخ د لاق لئاو ىنأ نع شمالا نع باهش نبا قيرط نم دواد ىبأ .

 تأرق دقو تباث نب ديز ةءارف ىلع أرقأ نأ ین ورمات فکو < خصحاصم اولغ ( ةمايقلا موي لغ ام تأي للغي

 ان و هظفلو اذه دوءسم نيأ لوق ىف بپسلا نایب ةروكذملا كلام نب ريم ةياور فو « هلثم غم هللا لوسر ىف نم

 ىف نم تذخأ ام كرتفأ - هرخآ ىف لاقو _ عاطنسا نم لاقف دومسم نب هللا دبع كلذ ءاس ريغت نأ فحاصملاب مآ

 نم ماملا دنعو « لعفیلف هفحصم لغي نأ عاطتسا نف « نحص» لاغ ىلإ » لاقف هل ةياود قو < لَ هللا لوسر

 یي  هعفدأ ال هللاو : دوعسم نبا لاقف « دوعسم ناو ةفيذحو یرمشالاب انا !ذاف تحر » لاق ةرسيم ۹ قبرط

 باتکب مهلعا نم ىنأ ل هقا لوسر باحا ل٥ دقل هقاو ) هلوق ٠ هركذف « مب هلا لوسر ىنأرقأ - هفحصم

 لآ ولو د دازو « نم و فذحي «هتا باتکپ مبلعأ ىنأ » شمالا نع اعيمج باهش ىبأو ةدبع ةياور ىف عفو ( هلا
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 ديم قآیسو « ةاواساا في و داغ ىف ةلاق نم تا ن ال اذهو « هيلا تلحرا یم لعآ ادحآ نأ

 یضتت ال لضفلا تافص نم ةفص ىف ةدايزلا نأ هنم دافتسي ( مريض م انآ امو ) هلوق ۰ عبارلا ثيدحلا ىف كلذل
 ىرخأ موامب هنم ملعأ هريغ نوكي نأ لمتح لب « ةقلطلا ةيدلعألا مزلتست ال هللا بانک ةيبلعأ اذ : ةقلطملا ة .اضفألا

 هلوق ٠ . لامت ها ءاش نإ « هلعو نآ رقلا لمت نم مریخ باب » ق ثحب اذه ىف نایت « مریخ انأ امو » لاق اذبلف

 ( كلذ ريغ لوقي ادار تعم“ اف ) ماللاو ةلمهملا حتفب ( قلحلا ف تسل ) : روكذملا دانسالاب ىأ ( قيقش لاق )

 لاق » لسم ةياور ىف عقوو . كلذ هلوق درب نم دارملا وأ ٠ كلذ ريغ لوقي دوعسم نبا فل اذه نم عمسإ | ىي

 نم لز الف د باوش ىبأ ةياور ىفو . هبيعي الو كلذ درب ادحأ مس از و دم باص قلح ىف تسل قيقش

 ةفوكلاب مهنم ناک نم« دم باحخآ و هلوق مومع صصخت اذهو « لاق ام رکسپ دحأ اف قاملا ىف تساچ ربزملا

 نع دوعسم نب ةع نب هللا دع نب هللا ديبع نع ىرهزلا قيرط نم دواد یا نبا هجرخأ ام كلذ ضراسعب الو

 لاجر دومسم نا لوق نم ههرك كلذ نأ یغلبف : یرهزلا لاق د همقو بابلا ثيدح ور فف دوعسم نإ هللا دع

 ۰ ةفوکل اب قش مدهاش نذلا ةب احصلا ريغ نم كلذ اوهرک ن ذاا نآ ىلع لوح هال ۾ 2 هللا لوسر تا ذب

 ىذلاو « نآرقلاب ماعا هاب دومسم نا فصو هباع وأ هدر اد>أ نأ قيقش ین ىذلاف « ةبجلا فالتخا لمتحو

 جو : الل اهژاذخ) و اهمتك فحاصلا لذب دوعسم نادا رم نأكو « فحاصملا لغب هيمأب قل متب ام یرهرلا هتيئا

 « كلذ ادعام ءاغلاو ةدحاو ةءارق ىلع راصتفالا ىف هقفا و نمو ناهثع ىأر ام یالخ ىأر دوعسم نا نأكو مدمتف
 نود اهیاع لومب ىتلا یه هتءارق نوکست نأ ديري ناک لب ۰ فالتخالا نم همدع ىف ال راصتقالا رکنب ال ناک وا
 ىلع داصتقالا نأ ىأرو كلذ هتاف الف , همالک رهاظ نم كلذ ذخوب اک هریغل سدا ام كلذ ىف ةيزملا نم هل 1 اهریغ

 باب » مجرت دواد ىبأ نبا نأ ىلع « هيلع تناك ام ىلع ةءارقلا رارمتسا راتخا هدنع حجم ریفا حیجرت دیز ةءارق
 هلوق « كلاثلا ثيدحلا ۰ هب مجرت ام ةقياط# حرص ام دروب مل نكمل « نايثع عنص امي كلذ دعب دوعسم نبأ یضر
 نع ىلوءامسالا هجرخأ اذكو « ةصقلا رضح ةمقلع نأ درهاظ 5 ( فسوب ةروس دوم نبا أرقف صدي انك)

 لاف ريث دك نب دمي نع ىضاَقلا فو قب نام نم مع وبأ هجر و هيف ىراخيلا خ خيش ريدك نب دم نع ةفياخ نا

 نب هللا دبع نع و هظفل و شععالا نع رب رج قب رام نم ملم هجرخأ دقو « صمح هللا دبع ناك : لاق ةمّهلع نع و دہ

 نيا نع املقن امتلو ةمقلا رضح مل ةمقلع نأ ىضتقي اذهو « ثيدحلا ركذف « تأرقف « صمح تشک : لاق دوعسم

 ةر واهم ىلأ نع دمحأ دنعو « صدع اسلاج تنکد هظفل و شعالا نع قراع نم ةن اوعوبأ ب ادو هوم

 لاقف ) هلوق ٠ اهم لاحا نک با ملم دنع ةيواعم نآ ةياورو « فوت ةروس أرق هنأ هللا دبع نع » لاق شعالا نع 1

 نأ رآلا ق دوعاسم نب عم هل تمدقت ىذلا ناس نب كره هنإ ليق دقو « هما لع فتا م ) تازنآ اذکه ار لجر

 ةروس مولع تارةف « اتملع ارقا : موقلا ضعب ىل لاقف د د لسم ةياور ىو . اعر د كلذ رآ من کل « هذه ريغ ةصق

 لاف ) هلوق . رخآ میم هیفف الإو لئاقلا وه لئاسلا ناك ناف « تازلا اذدكه ام : موقلا نم لجر لاقف ء فوم

 دجوو ) هلوق ٠ « مللي هللا لوسر اهمنأرقأ دقل هاو ء« كعو تان و لسم ةياود ىف ( يب هقا لوسر ىلع تأرق

 هب رضف ) هأوق : « رجلا خیر هنم تدجو ذا هک انأ انييف » سم ةياور ف عقوو + ةي ةرااح 2 ةلمج یھ ( رن لا خر هم

 تناکدوعسم نا نآ للغ لو# اذه : یوونلا لاق ,دحلا هتدلغ لاق« كدلج أ ىتح حبال ٠ تاقئد لسم ةياود ىف ( دملا

 یرابلا من ٩ ٠ ج ۷ص م
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 « رذع الب امرشب فرتعا لجرلا نأ لعو « اصوس امإو اموحع ام « مامالا نع ةباين دودجلا ةماق] ةيالو هل

 دقق ‹ رفكل ةقيقح هب بذک ول ذا ۰ الماج هضعب راكناب ناك بیذکشلا نأ لعو . ارحر درج دحلا بحي الف الاو
 لوق نوكي نأ اضيأ لمتعو ؛ ديج لرالا لاتحالاو « ما رغك نآر فلا نم هيلع ام فرح دحج نم نأ ىلع اومجا
 ال : ىطرقلا لاقو , هيف اجيس ناك هنوكل ازاي هسفن ىلا برضلا دنسأف هب رضف ريمالا ىلا هعفد ىأ < دحلا هيرضق د
 نامز ىف كلذ ناكهنأل وأ « بجاوب مامإلا نع ماق هنأ یار هلل وأ « ةيالولا هل نم كلذ هل لمج هن ال دحلا هيلع ماقأ
 اع ةلفغ ريخآلا فو ‹ هجوم ىتاثلا لاتحالا و « یپننا ناثع ةفالخ نم اردصو رمع نمز ىف اجاو هناف ةفوكلا هتيالو

 باوجلا امأو . رع ةفالخ ىف كلذ ناكو ايزاغ املخد ااو دومسم نا املي لو « صمح ناك كلذ نأ را لرأ ىف

 كلذ لثم عقو دقو « ةحنارلا دوجو درجم دا بوجو یرب ناك هنأ دوهسم نبا نع لقنلا هدريف ةحارلا نع ىناثلا

 هدلج دوعسم نبا ىلع رکنآ هنأ ىلد نع لقنلا ثيدحلا اذه رثا ليعامسالا دنع عقوو « ةبقع نب ديلولا ةصق ىف نامثعل
 1 م ىلع ةجح ثيدحلا ىف : ىطرقلا لاقو , هيلع دهشب لو رقي مل ذا اهدحو ةحنارلاب لجرلا

 لوقي نأ عنالاو « ةريهش ةيفالخ ةلأسملاو : تلق . زاجحلا لهأ نم ةعامجو هباحصأو كلام هب لاق دقو ةيفن لاك

 درجم دا بوجو ىف فالخلا « ىنا ه یف قفوملا ىكح الو ؛ كاذب لالدتسالا طقس رقأ نوكي نأ لمتحا اذإ
 دجوب نأ هوح و « اهأمقتي وأ نار رک دجوب نأبك ةئيرق نم اعم ديال لب اهدح و ةمحكارلاب دال نأ راتخا ةحارلا

 نأ فاسلا ضءإ نع رذنلا نبا ىكدحو « را ةحار مدحأ نم دجو و رمخ مع دجوبو قسفلاب اورهش ةعامج

 كش نمیف ليصفتلا اذه وحلب لیفو « رخلا برش نامداب ار وشم نوکب نم ةع'ارلا درجم دحلا هيلع بحي ىذلا
 ناك ناو أضوّيف ثدحلا دوجو ىلع كلذ لد ةحنار دوجو كلذ نراق ناف الوأ خر هنم جرخ له ةالملا ىف وهو

 انل نوكيسو « ةنيرةلا نع نان درجت اذإ ام ىلع كدشلا عم ءوضولا كرت نم درو ام لمح و , فرصنياف ةال.هلا ىف

 نأ لهتح نكل « اًضرأ دي تلاثلا نع باوجلا امأو . ىلاعت هلا ءاش نإ دودحلا باتک ىف ةلأسملا هذه ىلا ةدوع
 لمت : یط رثلآ لاقو ؛ هرکس لاح ىف مالكلا نم هنم ردصي ام ناركسلا ةذخا و یربال ناك دوهسم نبا نركي

 هرهاظ ناف « تازآ اذكهام د هلوت نم روظي ىذلا وهو « نآرقلاب بذكي مو دومسم نا بذک لجرلا نوكي نأ

 وأ ظفح ةلقوأ هنم المج امإ كلذ لجرلا لاقو « دومس نبا اهددرآ ىلا ةيفکلا قو اهلازنإ تبثآ هنأ
 هلوق « عبارلا ثيدحلا . یلامت هللا ءاش نإ قالطلا باتک ىف كلذ ىف ثحب ديزم یأایسو « ركسلا هيلع هثءب تبثن مدع

 ةفبط قو « ىليعامسالا دنع شعالا نع ةزح ىبأ ةياور ىف كلذك عقو « ىفركساا ىحضلا وأ وه ( لم انثدح )

 لوالاف « نيطبلا هل لاقب رخالاو روعألا هل لاقي امهدحأ ملم امهنم لكل لاقي ةفوكملا لهأ نم نالجر اذه ملم
 فرع قورسم نع لسم قاطأ اذاف قورسم نع ةيادر امم دحاول رأ لو « نارمع نب لسم ىناثلاو ناسيك نب ملم وه

 شعالا نع ةبطق ةياور ىف (ّنا دبع لاق) هلوق . ةئالثلا نع ىور شمالا نأ ىف اوكرتشا ولو . ىحضلا وبأ وه هنآ

 امل هللا دبع لاق ه دواد یآ نا دنع شالا نع رب رج تب یا ) هلوق ۰ «دوعسم نت هللا دبع نع » ملم دنع

 ةياور ىف هلثمو « تلزأأ ايف ه ىنهمشكلا ةياور د ( تزن نميف ) هلوق ۰ خا هللاو : : عنص ام فحاصملاب عنص
 ةياور یهو « هینغلبت » ىتيمشكلا ةياور ىف ( لبالا هغلبت هللا باتکب ىنم لعا ادحأ لعا ولو) لوق . ریرج و ةبطق

 تن » نيريس نبأ قرط نم ةديبع دال و « هيلا تلحرل» ظفلب ىناثلا ثيدحلا ىف مدقن ( هيلا تبكرل ز هلوق . ريرج



 ثيدحلا 444٩ - ۵۰۰۵ ۵١

 نأ تفاكتل - لاق وأ هتينال یم ةربخالا ةض رها اب ادع تدحا لب الا همنغلبت ادحأ لا ول : لاق دوءسم نا نآ

 ربااب دیقف رحبلا بکربال ناك هنوكل ام لحاورلا ىلع هيلا لصر ال نع لبالا هینفلبت هلو زرتحا هلاکو « همثآ

 ناسن الا رکذ زاوج ثيدحلا ىفو . ءامسلا ناكس نع زرتحاف رشدلا نم كلذ ىف هقوش دو ال هنأب امزاج ناک هنا رآ

 ثيدحلا . ابا] وأ ارغت هنم كلذ عقو نم ىلع كلذ مذ نم دروام لس و « ةجاحلا ردقب ةليضفلا نم هيف ا هسفن

 : لاق ؟ علم ىنلا دبع ىلع نآرقلا حج نم : كلام نب سنأ تلأس) هلوق . نيمجو نم هركذ « سنآ ثيدح سماخلا

 نايحلا رختفا» ثيدحلا لوأ ىف ةداتق نع ةبورع ىنأ نب ديعس قيرط نم یراطلا ةياور ىف (راصن لا نم مہک ةعررأ

 نيلجر ةدامش هتدامش تلدع نمو « ذاعم نب دعس شرملا هل زتها نم : ةعبرأ انم : سوألا لاقف , جرزلاو سوالا

 انم : جرزلا لاقف . تباث نب مصاع ربدلا هتم نمو ؛ ساع ىنأ نب ةلظنح کالا هتلسغ نمو « تباث نب ةعرخ

 ةداتق نع ةبعش قي رط نم تبان نب درز بقاثم ىف مدقت (ديز وبأو) هلوق ٠ مثركذف ,مريغ هعمجب مل نآر قلا | وعمج ةمبرأ

 ال نأ كانه تزوجو كانه ديز نآ مسا ىف فالتخالا نايب مدقتو «ىتمومع دحأ :لاق ؟دیز وبأ نم : سفال تلقد

 ديعسو ءرصحلا ىف ةعرص ىربطلا دنع نم نآلا اهتركذ یا ديعس ةاور نك-ا « موپفم « ةعبرأ » سنا لوقا نوكي

 مو «ةدوک ذملا ةرخافلا ةنيرقب سوالا نم ىأ « ريغ هممحجي مم سنا دارم نأ كاذ عم لمحو . ةداتق ىف تبث

 امل نکا « كاذ لئاق مساب حصفب لو« جرزلا لوق نم كلذ نأ ديعس ةياور ىف مث« نرجاماا نع كلذ فن دادي

 نع هريغو یالقابلا ركب وبأ یضافلا باجأ دقو . جرزهلا نم وهو اس الو هب لات هنأك ناک هبقمتب مو سنا هدروأ

 ىلع هعمج مل دارملا امن! . هممج مريغ نركي ال نأ مزلي الف « هل مويفم ال هنأ اهدحأ : ةيوجأب اذه سنأ تبدح

 كل وآ الإ خش مل امو هت والت دعب هلم خسف ام عمج ۸ ٠ كئارأ الإ اهب لز یتلا تآارقاو هوجولا ميج

 نأ لمتحیف مريغ فال  فطساوب ال يب هللا لور ىف نم هبقلت هعمج دارلا نأ اهعبار ۰ ىتاثلا نم بيرق وهو

 مهاح فرع نمع مریغ لاح نخر ء هب او_هتشاف ةميلعتو هئاقلإل اودصت ما امسماخ . ةطساولاب هضعب قات نوكي

 ةلئاغاوفاخ ملأ مهئافخ ف ببسلا نوکب وأ ۰ كلذك ما سفن ىف سالا سيلو « هلع بس مهيف كلذ رمخل

 نع اظفح هعج م ريغ نرك نأ ني الف . ةباتكتلا عمجاب دارلا اهسداس . هررظآ نم كلذ نمأو « بجملاو ءابرلا

 ومع همه هنأب حصني مل ادحأ نأ دارملا اهعياس . بلف رهظ نع هوظفحو ةباّدك هوعمج ءالؤه امأو « باق ربظ

 ةافو دنع الإ هلكب مل میثم ادحآ نال كلذب حصني لف مريغ ؛ دالخم ؛ كئلوأ الز م هللا لور درع ىف هظفح لكأ

 عمج نم ةعب رالا كل وأ الإ اهرضحام اه أ امو ةريخ الا 2الا هذه لملف ؛ هنم ةرآ رخآ تلزت نيح هي هللا لوسر

 هل ةحاطا و عمسلا همدم دارملا نأ اهنماث . نيبلا ملا اهريغ عمجب مل نم اهرضح دق ناك ناو « اهلبق نآرقلا عیج

 عمج یبا نا : لاقف ءادردلا ابأ ىتأ الجر نأ, ةب رهازلا , د أ قبرط نم دزلا ىف دعأ جرخأ دقو . هبجر# لمعلاو

 رخ الا امسالو فاكت تالاتحالا هذه بلاغ قو ۾ عاطأو هل عمس نم نآرقلا عمج اما « ارفغ مرا : لاقن , نآرةلا

 نع كاذ ىنا الف « طقف سوالا نود جرزخال كاذ تابثا داراا نأ وهو « رخآ لاتحا ىلا اذه لبق تأموأ دقو

 ىفيالو « مه هضرغ قاهتا سنآ ملم رصتقا امن : لافي نأ لمتعو مهدعإ ءاج نمو نب رجالا نم نيتلمبقلا ريغ

 فثعباا ىف مدت دقق هي هللا لوسر ةامح ىف نأرقلا ظفح ناكر كب بأ نأ ثيداحألا نم ريدك نم رمي یذلاو . هدعب

 هيف پاتر ال اع اذهو « كاذذإ هنم لزت ناک ام ىلع لو وهو نآرقلا هيف أرقي ناكسف هراد ءانفب ادجسم فب هنآ
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 ىح رخآلل امهنم لک ةمزالم ةرثكو ةكمب امهو هل هلاب غارف و يلب ىنلا نم نآرقلا قات ىلع ركب ىبأ صرح ةدش عم

 باتکل مژرتا موما موی د ثيدح ملسم حمص دقو. ةيشعو ةركب مهتاب ناك علي هلا ةرجهلا ىف مدقت اک ةمئاع تلاق

 ,مأرتأ ناك هنأ ىلع لديف ضيم 00 نأ ركب ابا مآ لا زلم هنا مدقت و« هيلا ةراشالا تمدقن و « ها

 هللا دبع نع حيمص دان اب یاسالا جرخا و ب ىنلا توم بقع e ىلع نآرقلا عمج هنأ ىلع نع مدقتو

 حيحصلا ىف هلصأو « ثيدحلا « رمش ىف أر فا :لاقف أَي ىنلا غلبف « ةلبل لک هب تأرقف نآرقلا تعج ه لاق رمع نبا

 وا ركذ دقو ٠ نبرجابملا نم ءالؤه لكو ةفيذح یا لرم اسو دوعس نا رکذ یه ىذلا ثيدحلا ىف مدقت و

 الاسو ةفيذحو دومسم ناو ادعسو ةحلطو ةعبرالا ءافاخلا نی رج املا نم دعف رب ىنلا باحآ نم ءا رقلا ديبع

 هلكأ اء] ءالؤه ضعب نکلو « ةلس ما و ةصفحو ةع ءاسللا نمو « ةلدابملاو بئاسلا نب هلا دبعو ةر ره ابا و

 نرچاباا نم « ةعيرشلا باكو ف دواد يآ نادعو » سنأ ثيدح ىف روکذلا رضحلا ىلع درب الف رب ینا دعب

 عمجو ةميلح ابأ ىنكي ىذلا اذاممو تماصا نب ةدابع راصنالا نمو » ماع نب ةبةعو یرادلا سوأ نب ميك انآ

 اا هم نمو ٠ رخل ی لأ دعب هیج ۶۱ موضع نأب حرصو ۰ مثريغو دل نب ةلسم و ديبع نب ةلاضفو ةثراح نا

 ما و دايع نب دعسو صاعلا نب ور ءارقلا نم نيرخأتملا ضءإ دعو « ینادلا ورمع وبأ هركذ ىرعشالا ىسوم وبأ

 هيوهار نب قاع هلصو قيلعتلا اذه ( سن أ نع ةمام نع دقاو نب نيس- نع یموم نب لضفا هعبات ) هإوق . ةقدو
 ةماع و یانیلا تب اث ینادح » ىلا نب هللا دبع قيرط نم فنصلا هجرخأ مث  هب ىمرم نب لضفلا نع هدنسم ىف

 ایهدحآ : نيوجو نم ةداتق ةياور فل افن , ثيدحلا ركذف «ةعبدأ ريغ نآرقلا عمح ملو بِي ىنلا تام لاق سنأ نع

 هنع باوجلا مدقت دقف لوألا امأف . بمک نب ىبأ لدب ءادردلا ىلأ ركذ امهنان « ةعبرآلا ف رصحلا ةفيصب خرصتلا

 نوكي نأ مريغ هعمج مل سنا لوق نم مزلپ ال : ىرزاملا لاق . ةمهآلا نم ةعامج هركسنتسا دقو « هجوأ ةدع نم

 ةياحصلا ةرثك عم كلذب ةطاحإلا فركف الو « همج ماوس نأ لمي ال هنأ ريدقتلا نال كل ذاك مالا سفن ىف عقاولا

 عمج هل لكي مل هنأ هسفن نع هريخأو هدارفنا ىلع مهنم ددحاو لک قتل ناك نإ الإ متي ال اذهو « دالبلا ىف مهقرفت و
 عقاولا نوكي نأ مزار مل هلع ىف ام ىلا عجرملا ناكاذاو « ةداعلا ىف دمبلا ةاغ ىف اذهو < 2 ىنلا دمع ىف نآرقلا

 «هانبلس . هرهاظ ىلع هلح سفال اناف هيف مهل كسمتم الو ؛ ةدحاللا نم ةعاج اذه سنأ لوةب كم دقر لاق . كلذك

 مل ديفغلا مجلا نم دحاو لك نوک نم مزلیال نکل « هانبلس ؟ كلذ. ألا سفن ىف عفاولا نأ مهل نيأ نم نكلو
 ظفح اذا لب « هعيج درف لك ظفح نأ رتاونلا طرش نم سیا و ؛ ريفغلا ما ؛ءومج ظفح نوكي ال نأ هلك هظفح

 « ءارقلا نم نوعیس ةماعلا موب لتق هلأ نم مدقت ام ضعبب كلذ ىلع ىطرقلا لدتساو « نیک عيزونلا ىلع ولو لكلا لكلا
 نود مهب هقلعت ةدشا ركذلاب ةعبرألا سنا ضخ انو + :لاق ۰ ددعلآ اذه لكم ةلاوعم رب و ینلا دبع ىف لتقو

 نائيدحلا ناذه : ىليعامسالا لامف ةماالا نم یناثلا هج ولا امأو . م يغ نود هنهذ ىف اوناک مهنوکا وأ « ممريغ

 مو ءادردلا ىلأ ركذ نأب قوا مزجو . امهدحأ حیحصلا لب . امهنيابت عم حيحصلا ىف نازوج الو « نافلتع

 مدع ىلا ىراخبلا راثآ دقو : تاق . اظوفخم ءادردلا ىف د أ رکو ىرأ ال : ىدوادلا لاقو . مک نب ىنأ باوصلاو

 یباث قيرطو « هنع نيتياورلا ىدحإ ىف ةماع اماع هقفا و دقو هطرش ىلع ةداتق قيرطف ؛ نيفرطلا ءاوتساب حیجرتا

 « هتقنا وع ةمام و تباث نع ةياورلا جر نكل « یرحالا او رلا ىف ةمام اضيأ الع هقفاو دقو هطرش ىلع اضيأ



 ۳ ۵۰۰۵ 44 تردا

 « ةداشف اور هتياور لدامت ال نکدا الویقم ىراخيلا دنع ناک ناو لاقم هیفو ىنُأملا نب هللا دبع نع عفو دقو

 هچارخاب راشأ یراخبلا لعلو « بابلا ثيداحأ ةاع وهو بەك نب ىنأ رکذ ىف رع ثيدح ةداتق ةياود حجرب و

 هرکذف نینفو ىف ى ثيدحلا اذه ثدح سأ نوكي نأ لمتكو «هریغ لع ةءارقلا ف هحيجرتب رمع حيرصتل كلذ ىلا

 عج د لاق یظرقلا بمک نب ب دمع قيرط نم دواد نآ ن زا یور دقو یءادردلا يأ هلدب ةصمو بەك نب نآ ةرم

 ءادردلا وأو بک نب ىأو تماصلا نب ةدابعو لبج نب ذاعم : راصن الا نم ةسن مقر هللا لوسر درع ىلع نآرقلا

 ءادردلا یا رکذ ىف ی 250 نب هللا دبع ثيدحل ددج دهاشوهو « هلاسر] عم نسح هدانسأو « ىراصنالا بوبا وبأو

 ءادردلا ۳ م٥ ةا هللا لوسر دمع ىف نآر قا رقلا عج » لاق یمشل قیرط نمو . دزدءلاو ددعلا ف هفلاخ ناو .

 عم حیح هداتسا و 0 ىئملا نب هللا ديع ةياود ىف اوراذ نيذلا مث ةمارالا ءالؤهو « تباث نب ديزو ديز وبأو ذاعمو

 نأو ىندملا نب هللا دبع ةياور ةوسق ةلسرلا ةياورلا هذ نيت دقو . هعالطا رثكأ ام ىراخبلا رد هللف . هلاسرإ
 ءادردلا وبآ ناكو اوعمج ل ةمبرآلا ءالؤد نأ دقتمب ناك عماسلا لعل : ینامرکلا لاتو . مع هللاو الصأ هتياورل
 قیرطا مري.غ نع ىلا هم مزلب الو « ةنلابمو هاعدا رسا ةفرصإ یتآو ۽ هساء ادر كلذ سنأ لاو عمج نم

 تباث نب ديز بفانم ىف مت دقو < سأ وه كلذ لئاقلا ( هانثرو نمت و لاق د.ز واو ) هلوق 1 عا للار ةئيقحلا

 لاق سنأ نع ةداتق نع رخآ هجو نم ردب ةوزغ ىف مدقتو « یمومع دحآ : لاق ؟ ديز وبا نمو تاق : ةداتق لاق

 ايأىمس نم لوق درب « یتمومع دحأ » هلوقو . هانثرو نحن : سنأ لاقو ءابقع كزپ لو ايردب ناکو ديز وبأ تام د

 اذاو < نوا كيمع نب دعس و یجرزخ انآ نال فوع نب ور یب دحآ ناعغلا نإ تمجع نب دعس رو ؟ذلا ديز

 مل : یرکسعلا دحآ وبآ لاق دقو « كلذ ىلع ینآ علطي لو عج نم دیبع نب دعس نوكي نأ لمتحا كلذك ناک
 دوع ىف نآرقلا عمج نم دحأ ناک هیت و دیبع نب دعس : « رحم 3 2 دم لاقو ء هريغ سوالا ن نم هعمج

 لدف اع رج اضركذ هندی نا نيب و دمبع ند دعس نيب ةرياذملا اهلا ترشأ ىلا ىعشلا ةياور ىف عقوو : : مللي ىنلا

 یجدز۶ وهو ةعصمصنآ نب , سيق نآرقلا مم نمیف دواد یا نبأ ر کو دقو . شا كيج ىف دارملا ريغ هنأ لغ

 ابا یکب هناب حيرصتلا دأ ل نك اضيأ یجرز> وهو ريهذز نب سوأ نب رذنلا نب دعسو « دوز اأ یکی هنأ مدقتو

 نع ةمامث ىلا ىراخبلا طرش ىلع دانساپ ىور هناف « هلصأ نم لاكشإلا عفرب امدواد ىنأ نبا دنغ تدجو مث « ديز
 یم وع دحأ راجنلا نب ىدع یب نم انم الجر ناکو » لاق , نكسلا نب سبق ها نآر 3 عج یذلا ديز ايأ نأ سا

 نكسلا نب سيق وه لاق ىراصنالا دلاخ نب سفأ انثدح : دواد أ نبا لاق « هانارو نحو « ابقع عدي لو « تامو

 هلع ن خوب لو هيلع بهذف 2 ین ةافو نم اب رق تام : دواد ىنأ نبا لاق « راجألا نب ی. ۶ ىو نم ءاروعز نم

 نا نب بیبح نع ) هلوق ۰ ىروألا وه نايفسو « ناطقلا وه ) ی ( هلوق ؛ سداساا ثيدحلا . ايردب | يقع ناكو

 :لاقف « فارطالا هف یزاا مزج هبو شکالل اندک ( انؤرقأ نآ ( هلوق «٠ « بییح اشدح » ليعامسالا دنع (ثباث

 » اناضقأ ىلع د هدنع ثيدحلا لواف ء« ىراخبلا نع قسفلا ةياور ىف تب دقو : تلق . ىلع ر کذ ةقدص ةيآور ىف سیل

 یر رفلا اور نم طناس هنال , ديجي 0 ىلع ركذ بابلا ثيدح ىف هتخسأ ىف یطایمدلا یت لأ دقو « انژرفآ هاو

 دزع ىلع ر 2 هيفر اذه هدنسب ناطقلا ىع نع ىلع ن ورمع نع ةرقبأأ ریست ىف 0 دقو « هتیاور دادم اباء ىلا

 بہک نب ىبأ ناکو . لوقلا اذه ةب دا ۴ ا هارغ لوقلا نو « هتءارق نم یآ ( فآ نل نم ) هلوق . عيمجا
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 عم اذ] ةنآل » تخس هت والن نأ هريغ هريخأ وأد لع كم هللا لوسر نع هاةلت ىذلا نآرقلا نم هظفح اع حجرب ال

 هيلع لدتسا دقو 0 تحس ةت والت نآ هربغ زا, 1 ع لوز الۋ هن هب عطقلا هدرع لصح تلي ام ا لوسر نم كلذ

 ريسفنلا ىف هحرش ةب هم مدقت دقو « كلذ ىف لالدتسالا حضرآ e ةلادلا ةيآلاب ص

 بانكلا اف لضف اپ - ٩

 نج رئا دبع نب "بن یئدح لاق ةبعش 3 ةبعش ان" دح ديعس نب "یح انت دح هللا دبع نب لع شر - 60۰ ۰۹

 لوسراب : تاك «هبجأ مف هلي یبلا ییاعدف « صأا تنک» لاق للملا نپ ديعس نأ نع ماع نب صفح نع

 ةروس مظعأ كّلعأ الأ : لاق م ؟ ( ماع اذإ لوسراو هلل اوبجتسا ) هللا لقي ملأ لاق ىلصأ تنك ىلإ لا
 "تلف كنإ « هللا وسر اي : تاق رخت نأ اندرأ امف « ىديب ذخأف ؟ دجسلا نم جارخت نأ لسبق نآرتلا ىف
 ميلا ةنآرقلاو یناثلل میسلا یه ( نيآاملا بر رش دار : لاق  آرقل ىف ةروس مظعأ كنعال
 . € ةئاتوأ ىذلا

 یر دلا دیس ىأ نع دیعم نع دمع نع ماشه انثدح بهو ا ی ۳ , دم شرح سس ۷

 ؟ قار کنم لپف ١ 2 "ان رفن ناو 0 ”ىملا اتش "نا تلاقق ةيراج تءاجف ؛ انلزف ¢ ان روم . ىفانك د لاق

 تکا 0 الف . انم ير داش نی ال ۳ 0 هاق را « 0 هر ی تام

 5 موب یل اوبرضاو اومسقا ؟ ةيقر اهنأ EL لاقف 0 نال ها 0 ةزيدملا انمدق امل ٠ و "یبلا
1 2 ۰. 

 یآ نع نيريس نب دبعم انثدح نيريس نب د انث دح "ماشه انثدح ثراولا دبع انث زح : رمعم وأ لاقو

 انس ئرادللا ديس

 ةروس مظغأ انآ £ ىلعملا نب ديعس يآ ی كثردح اهدحأ : : نيكيذح هيف یکذ ) باتکد ۱ 22 لضف باب ( هلوق

 تامتشا 1 كلذو 6 اهنم لواطأ اهريغ ناک ناو اه ارق ىلع بار 1 بار ر ردقلا مظع 2 ظوعل اب دارااو ¢ نآرقلا ف

 ف ىردخلا كوس ىنأ كثف دح أمون ۷ . يملا لوأ ف اط وسيم كلذ حرش مدت ةو « كلذل ةيسانملا یاعلا نم هيلو

 لاق . ةح املا لضف ىلع ةلالدلا رهاظ وهو « ةراجالا باک ىف یفوتسم هحرش مدقت دقو « باتکلا ةحتافب ةيقرلا "
 هت داعب رارقإلاو هللا ىلع ءانّدلا ىلع اهئاوت>ال . همولع میقب ةيواحو نآ رقلا أديم اب 2افلا تصتخا : ىطرقلا
 ةبفاع نایب و داملا نأش ىلإو « همعنب مايقلا نع زجمل اب نارتعالا لإ ةراشالا و هلم ةءادحلا لاؤسو هل صالخالاو

 نآرقلا تابآ لضفأ ةلمسلا نأ رحبلا ىف ىنايورلا ركذو . ةقرلا عض وه أباك اهنأ ىضتقر ام كلذ ريغ ىلا « نب دحاجلا

 قيلمتلا اذهب دارآ ( ملا ثراولا دبع انادح رمعم وبأ لاقو ) هو . حيحدلا وهو یسرکدا ةيآ ثبدح بقعتو
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 ي ل ا ا

 ق هصنعا اب الوآ هفاس یذلا دانمالا ىف هناف ؛ دمحم ديعم نمو ماش نی ريس نب د نم ثيدحتلاب حيرصتلا

 ىلع ىبأ ركذو « كلذكح ريمم ىنأ نع ىلعذلا يحم نب دم قيرط نم ىليءامسالا هلصو دقو « نيعضوملا

 لاق فامءلا راو « نيريس نب دبعم ینادح و » نی ریس نب دم لا دنسلا دیز ىبأ نع ىسباقلا دنع عفو هنأ ىنايجلا

 اهفذح باوصلاو

 ةرقبلا ةروس_لضف صاي - ۰
 نع دوعسم أ نع نو-رلا دبع نع هاربا نع ناهلس نع ةبمش انربخأ ريثك نب دم شو ب

 « . . . نیتنالب أرق نم » لاق بب یا

 دوعسم ىبأ نع ديزي نب نمحرلا دبع نع ميهاربا نع روصنم نع نایفس اکدح مین وبآ ام - ۰

 « هاتفك ةليل ىف ةرقبلا ةروس رخآآن م نينبألاب أرق نم » مر لا لاق : لاق هنع هللا ىضر

 ينکو » لاق هنع ها ىضر ةريره نأ نع نریم, نب دمع نع فوع انئّدح مثيلا نب ناینع لاقو - ۰
 ٍلوسر ىلإ كنمفرأل : "تلفن هئذخأف « ماعطلا نم 0 لم تآ یناتاف « ناضمر ةاكز ظْ بلا لوسر

 ظفاح مفا نم كمم لی مل ”ىم ركسلا هی ارفاق كشارف ىلإ تبرأ اذإ : لاقف ؛ ثيدحلا سقف . . يي لل

 ۱ ۰ ناطیش لاذ بو ذك وهو كف دص : ب یبلا لاقف ٠ حبصت ینح ناطیش كب رقي الو

 هيأ ةبعشل و « شعألا وه ( ناجلس نع ) هلو لوألا : نيش دح هيق دروآ ( ةرتبلا ةروس لضف باب ) هلوق

 رخآ خیش
 ن شب نع یاسلا هجرخأ و رادو "روم وق ىبأ نع ملم هجرخأف همش نع رد عمجو 0 كلذك ةبعش نع عيدز

 شعألا نع ةبعش نع هنع لاةف رشب امأو « ءوصنم نع ةبعش نم هلع الاقف نالو الا امأ « زدنغ نع مال دلا

 باور ىف ( دوعسم یا نع) هلوق ۰ ىعخنلا ديزي نبأ وه ( نحرلا دبع نع ) هلق ٠ ردنغ نم دهآ هچ رخ اذکو

 ابأ تبقل و نمحرل] دبع لاق د هرخآ ق لاو دوعسم ىنأ نع ةمقلع نع ديزب نب نحرلا دبع نع ردنغ نع دحأ

 نب ديزب قب رط نم قاتلا هجرخأو : هنع ةيعش نع ربع نب صفح نع دواد وبأ هجرخآ روصام وهو

 مل نم باب » ىف هجرخأو « نآرفلا نم أرقب ک باب ه ق رخآ هجو نم فنصالل هرم یتآیسو « هب ىئدك دوم

 یآ نع امبعيمج ةمةاعو نهرلا دبع نع مهار ا نع شعالا نع رخآ هجو نم « اذک ةروس لوقي نأ اسأب و

 هلمق دومص ا, نحرلا هبع قل يك هنع نمحرلا ديع هب هثدح نأ ددر اضيأ ةمقاع نع هل هاربا نأكف , دوعسم

 ةوزغ ىف هلاح نایب منقت ىذلا ىردبلا ىراصنالا ورمع نب ةبقع وه اذه دوءسم وأو , ةمقاع هب هثدح نأ دعب هنع

 «7ىزورملا ديز ىبأ نع ليصالا دنع اذكو « دوعسم نبا و هلدب سودسبع ةباور ىف مقوو « یزاذلا نم ردب

 نب ةبقع وهو « دوعسم ىنأ نع » باوصلا : ىايجلا ىلع وبأ لاق « فيحصن وه لب كلذ ىف أطخأف لیصالا هبوصو

 < یناجرجلا دحأ أ نم » ىرخأ ةخسل ىف (۱)



 نآ رقلا لئاضف باتک - 5 ۱ ه5

 ارق نم ) هلوق ٠ « ورع نب ةبقع نع هيف لاقف شعالا نع رخآ هجو نم دحأ هجرخأ دقو : تلق ۰ « ورع
 دياب ميهاربا نع رو هه قا رط ىلا دنسلا لوح م « ردقاا اذه ىلع نتا نم یراخبلا رصتفا اذک ( نیتالاب

 ةبعش نع دمع نب جاجح نع دحأ هجرخآ دقو «بانفک ةليل ىف ةرقباا ةروس رخآ نم » لاقف ن٠ا لكأو دوکذلا
 لد . دوصام ظفل ىلع هقوسیل دنسلا لی وجت ىف رسلا وه اذه لماف « رخآ » لقي | « ةرقبلا ةرو نم » هيف لاقف
 ىراخيلا هقاس ینلا ظفاا نوکیف اذه لعف « نيتريخآلا نیتیالا ًارق ند و ظفاب دمحأ دنع ردنغ ةياور ف عق و هنآ
 ةروس رخآ نم ) هلوق - لعا هاو ینعلا ىف ةريانم هنع هلوح ىذلا شعالا ظفل نيبو هنيب سیل و « روص:م ظفل
 لا مث نمو ( ريصملا ) لوألا ةيالا رخآو «ةروسلا رخآ ىلا < لوسرلا نمآ إل ىلامت هلوق نم ىنعي ( ةرقبلا
 ديعس ن ىلع جرخأ دقو . ني"داعلا قافتاپ ةبآ سأر یسیاف ( تبستکا ام اإل امأو  ةدحاو ةا ةروسلا يآ
 نب ةبقع نع سيق نب ةمقلع نع شرح نب رز نع ةلدبم نب مصاع قيرط نم بابلا ثيدح «نآر قلا باوث» ف ی رکتتعلا
 ريشب نب ناعنلا ثيدح نمر « ةروسلا رخآ ىلا لوسرلا نمآ : انا رج ةرخالا ءاشملا دعب ارهارق نمد ظفلب ورع

 ىذمرتلا دنع هلصأو « لوسرلا نمآ :هرخآ ىف لاقو ةرقبلا ةروس امم مت نيتيأ هنم لزعآ اباتک بتنك هللا نا د هعفر
 امه و ءرقأف ر دازو هوك ریما نب ںییج لس رم نه نارفلا لئاضفر یف ديبع فالو 1 ؟الاو ناي نبأ هحمصو ىفاسنلاو

 لبقو؛ نآرقلاب ليالا مايق نم هنع اتأزجأ ىأ (هاتفك) هلوق . «ءاعدو ةالضو نآرف امهناف ؛مكءاسن و عءانبآ امهويلعو
 دافتءالاب یثعتب امف هات جأ ءانعم ليقو « ارجراع ما ةالصلا لخاد ناك ءاوس اقلطم نآرةلا ةءارق نع هنع اترجا
 اتعفد ليقو « ناطیشا رش هاتفك ليقو « ءوس لک هاتفك هاثعم ليقو ء الاجإ لاعالاو ناءالا نم هيلع اتلمتشأ ال
 اتصتخا املاکو « رخآ ءیش بلط نع باوثلا نم اممدسإ هل لصح ام هاتفك هانعم ليد « نجلاو ربثالا رش هنع
 ةباجإلا نم مهل لصح امو هيلا مبعوجرو ممل ااو هقا ىلا مهدايقنا ليهحي ةباحصلا ىلع ءانثلا نم هاتةمضت ال كلذب

 هنع لق اذك ؛ ىسركلا ةيآو فركلا ةروس ةءارق نع هاتفك : لات هنأ یوونلا نع یتامرکلا ركذو « مهبولطم لا

 نم ليقو « ناطیشلا نم ليقو « ليللا مارق نم هاتذفک هانعم ليق : هصئام لاق اءاو ىوونلا كلذ لمي مو « هب امزاج
 ةروس لضف باب اذه بقع ىووالا دنع نأ مولا ببس نأكو . همالک رخآ اذه . مینا نم لمتحو» تافالا
 رعتقاو ‹ ليقود تراصف لضف تفحص باب ظفا اهنم طقس یفامرک-ل تعقو ىلا ةخسفلا لعلف ىس رکلا ةبآو فرکلا

 : لوقأف اذه لعد . یهتنا نالوآلا داري نأ زر و تلق : لاق مث القن ثلاثلاو لوألا ىلع « راک ذالا » ف ىوونلا
 هعفر دوعسم ىبأ نع ةمقلع نع مصاع قيرط نم احيرص درو لوالا هجولاو . لا هللاو مدقنام عیمج دارب نآ زوج
 ا اک بتك هللا نا ١ هعفر ريشب نب ناعنلا فی دح عبارلا دب ویو « لا مايق هنع تارزجأ ةرقبلا ةعاخ أرق نمد

 قو هو 1 املا ةجرخأ « لايل ثالث ناطیشلا ام رقیف راد ىف نآرقیال « ةرقبلا ةدوس امم مخ نیتیآ هنم لزنأو
 هجرخأ ءةليللا كلت هتيب اهنم دحآ لخديف ةرقبلا ةروس ةمئاخ کنم دحا !رقيالو كلذ ةيآو ىنا كسمآ امل ناعم ثيدح
 « بوذك وهو كقدص » هرخآ ىف هلرقو « ةلاكولا ىف هحرش مدقت « ةريره ىبأ ثيدح ىناثلا ثيدحلا . اضيأ احلا
 فعل ام ةغيصب هنع قدصاا ىنا كردتسا كقدص هلوق ىف قدصلا هفصوب هحدم موآ اي هنال « غيلبلا ميمتتلا نم يه
 كاذو هلوتو  بوذکلا قدمي دق مهو ةك وهو « رمشسلا بذكلا هتداع یرآ عم لوقلا اذه ف كقدص ىنمملاو
 درا ولا نم ىتهذلا دبعلا وأ سنجل هيف مالا و « ناطیشلا كاذ » انه عقو هنأ ةلاكولا ىف مدنتو « رثك الل اذك « ناطیش



 ی فو دیا
۱ ۷ 

 ۳۳۳ و ی اد رس ذأ أذ خذ |

 دوکذلا ناطیشلا داراا وأ « كناطيش كاذ : لات هنأك ريمدلا نم لدب ماللا وأ , هب لکو ان ۳ ع لكل نا

 الف هلوت ىأ - وه : لافف اذه ىلع ییطلا هحرشو « ناظرش كب رقي الو » ثيدحلا ىف لاق ثيح رخآلا ثيدحلا ىف

 نيب و ةصقلا هذه نير عملا لكشتسا دقو , سنا كلذ دارفآ نم درف ناتلاو ‹ هاچ ىف عئاش قلطم 5 ناطيش كبرش

 ثيدحلا «ةحرايلا ىلع تلفت ان اطيش نا د لات زا ها امهريغو ريسفتلا فو ةالصلا ىف ىضاملا اضيأ ةر ره یآ ثيدح

ريرقتد € ةبرامسإ أطوب م حبال نامياس یخآ ةوعد ال ولو « هيفو
 لجأ نم هک اسم نم عنتما ل نأ لاكشإلا 

 خرلا هل ان رخسف 3 لامت هللا لاق } ىدعإ نم دحأل بال اكءام یل بهر ِ لاق ثمح مالساا هيلع ناجاس ةورعد

 « ب ینلا ىلا هلح دارأو هآر یذلا ناطيشلا كمآ ةر ره ابآ تأ بابا ثبدح فو م نیطایشاو ) لاق مث

 نم مزار ىذلا نيطايثلا سأر وه ةقثوي نأ لب ینلا م ىذلا ناطیشلاب دارلا نوكي نأ لمتح هنأ باوجلاو

 « مهم قثوتلاو ديرب ايف نيطايشلا ريخست نم مالسلا هيلع نامل لصح ام ذئنيح ىهاضرف مهنه نكمتلا هنم نكمتلا

 نم هريغ عابنا هزم هتک« نم مرا هال ةلخلا ف رخآ 5 هصوصخ هز طش ام بايلا كثيدح ف ناطمشا اب دارلاو

 اوناک كاذکو , املع قاخ ىتلا هتفص ىف هل یدجت هطبرب ىنلا ۸ یذلا ناطیشاا وأ , نكمتلا كلذ ىف نيطامشلا

ع ناكف بايلا ثر لح EF رره یال یدبت ىذلا امأ وع مولي ىلع مالسلا هيلع ناجاس ةمدخ ىف
 ملف نييمدألا ةه ىل

 ىلاعت هللا دنع لاو « نايس كلا ةاهاضم هک اسم ىف نكي

 نکا لضف . سي - ١

كو لاق ءارتلا نع قاحسا ۳ ان دح و انث لو اخ ù ور شو — ٥۰۱
 ةروس ارقي 3 نا

 رقي هسرف لعجو « وادنو وبدت تلععف ا شت نيتطشب طوب سم ناصح هبناح ىلإو « فک لا

 « نآرقلاب تار ةتيؤكسلا تلت : لاقن « 4 كالذ رکذف مس یبلا یآ حبصأ الف

طقسو «فيكلا ةروس لضنت 0 یقولا یا اور ف ( فيكلا لضف باب )ەلۋ
 یذلاو اذه ىف »€ باب ¢ ظمأ 

هل ۰ ب واعم نبا وه ) ريهز ان لوح ( هلوق' رذ ىبأ ريؤأ ه دعب ةثالثلاو هلق
 ند ىذمرتلا ةياور ف( ءاربلا نع ( 

 هفت هنن ديح نم ايس اک ريضح نإ ديسأ وه ليق ( لجر ناك ) هلو « ءارلا تعم , قاما ىبأ نغ ةيعش قيرط

 فرکلاةروس أرق ناکه نأ اذه قو ةرقيلا ةروس أرقي ناك هنأ هيف نک 6 باوبآ ةثالث كعب
 ۰ ددعتلا هرهاظ اذهو ¢

 نم دواد ۳ جرخأو ۰ اض أ ةرقبلا ةروس ف نکل ساھ نب ساق نا تب ۳ دیس ال ىلا ةصّقلا ند بب رف عقد دقو

 أرق هلعلف : لاق ؛ حبب اصع زھزآ ةحرابلا هراد لزت مل سي نا تبا رت مآ : لس ینال لق » لاق م قد رط

 نم وأ اعیج فرکلا ةروسو ةرقبلا ةرو أرق نوكي نا لمتح و , ةرقبلا ةروس تأرق : لاق لمف , ةرقبلا ةروس

 . ةب وعصلا دی دش ناک هن اکو ؛ هلوط طرشإ ليقو « لیلا وهو ةمجعلا حقب نامش حح ( نینطدب ( هلوق . ام لك

 نبا ىحو 5 ةميظغ نزو ae ) ةنيكسلا كلت ( هلوق ۰ حضاو انه اهانعف الژو كازو ةءاوزلا تیح نم ناك ناف

 نع هاكح هنأ و فرحلل لوقرق نا هبش آو ؛ ةيدملل فدارلا ظفلي ديدشألاو املوأ ۳ اف ىناغصلاو لوقرق

 یرابل حد ٩ ج۸ - م



 نآرقلا لئاضف باتک - ۵۸ ٩

 امل ةفاغه حير ىف : لاق ىلع نع هريغو ىرطلا یورف. ثيدحلاو نآرقلا ف ةنيكسلا ظم) رر# و ٠ ةا لما شعب

 « عامش اهنيعل سن نب عيبرلا نعو « نملا سأرك سار ۱۸ دهاجي نعو ٠ ناسأر ام لیقو , ناهنالا هجوكهجو

 اف قلأ ىلا یه : لاق كلام ىنأ نعو « ءايدنالا بولق اف لسد ةنجلا نم بهذ نم تط ةن ۱ : یدساا نعو

 یه : لاق محارم نب كاحضلا نغو ۰ هللا نم حور یه : هبنمن بهو نعو < اصءهلاو ةاروتلاو حاولالا ىموم

 هركذ كاللا ليقو ؛ راقولا ليقو « ةنينًامطلا ىه ليقو « ىربطلا رابتخا اذهو بلقلا نوكس یه هنعو ؛ ةحرلا
 ىذلاو « هب قيليام ىلع هيف تدرو عضوم لك لمحیف , ىلاعملا هذه ىلع كارتشالاب ةلوقم امتأ ربظب ىذلاو ٠ یافصلا

 وه ل هلوقو ( هيلع هتنیکس هللأ لزنأف إل هلرق امأو .ديعيبب بهو لوق سل و ؛ لوألا وه بایلا تی دح قماپ

 ثيدح فنصاا جرخأ دقف , كاحضلاو بهو لوق لمتحم و لو الا لمتحيف ( نینمژاا بولق ىف ةنيكسلا لزنأ یذلا

 ىبأو یدسلا لوق لمتحف € مكبر نم ةنيكس هیف ) ىلاعت هلرق ىف ىلا اما و ۰ كل ذك حتملا ةروس ريسفت ىف بابل

 ةياور ىف ( تلزتت ) هلوق . سالما هعمو ةحرو ةنين أمط هيف تاقولخلا نم ءىش اهنأ راتخلا :ىوونلا لاقو « كلام

 « نآرقلا ىلع وأ نآرقاا عم تلزا و ىذمزتلا ةياور یو « لزتدت لصالاو ءاتريغب ماللا مضب « لزنت » ىنجمشكلا

 حتفلا ةروس لضف ساپ - ؟

 ریس ناك ی هللا لوسر نا د هيبأ نع لس نب ديز نع كلام یثدح لاق لیعاسا اش - ۲
2 /۳ 2 ۱ 5 1 

 هلاس مث « طب هللا لوسر هبجي لف ءیش نع 07 هلأسف « اليل همم ”ريسل باطلا نب عو « هرافسأ سضم) ىف

 #4 5 2 ر ۳ ۰

 . كبي ال كلذ لک تام ثالث مس هللا لوسر تر كمآ كاك رع لاقف ۰ هب مق هلأ , «هبج لف

 اًحراص "تدع نأ تب ۳ 0 نارق یف لزمی نآ ”تيشخو « سانلا مامآ تنك قع ى ريع تک 3 : رخ لاق

 : لاقف هيلع تساسف هب نا وسر تنحف لاق « نآرف ف لزب نوکی نأ تيش دقل : تاقف لاق « حرص

 « ( انيبم احتف كلل انف انإ زل : أرق مث سلا هيلع تّماط امم "ىلإ بح ی ةروس ليلا ل تازیا دقا

 قايسلا اذه نأ ريسفتلا فو حتفلا ةوزغ ىف مدقت ( هرافسأ ضمب ىف ريسي ناك م هللا لوسر نأ هيبأ نع لسا نا

 هظفل و لاصت الا جی رصب كل | نع ةمثع 3 لاح نم دم قب رام نم هاج رخ رازبلا و ىليعامسالا نأو لاسرالا هنر وص

 لاق مث « رع تعم هيبأ نع » لاتف هجولا اذه نم ىذمرثلا عماج نم ريسفتلا ىف هتدجو مث « رع نع هيبأ نع »

 « اهقفاو امو ىراخبلا ابجرخآ یلا قيرطلا ىلا راشأف هلسرأف كلام نع مبضعب هاور دقو « بیرغ نح ثيدح د

 یریمب تکرف رمع لاق » هيف هلو رع نع لسا ةياور نم هنأ ىلع لدوام قالا ءانثأ ىف نأ ةمدقملا ف تنيب دقو

 حتفلا ةروس ریسه ىف هح رش ةمقب تمدقتو « حلا

 تع ىلا نع ةشئام نع ةر هيف ( دحأ "نا وه لق ) لضف باپ -

 ىبأ نب نحرا دبع نب هللا دبع نب نج رلا دبع نع ام ان ريخأ فسوي نب هللا دبع شو - ۲۳



 6 ۵۰۱۵ - ۰۰۱۳ ثدحلا

 حبصأ الف « ادد ر سا نا وه لق ) ارقي الجر مع الجر نا » یردلنا دیعس ىنأ نع هيبأ نع ةحصعص

 || هدوب ىسفن ىذلاو : لِ 0ا لوسر لاقف - لقب لْجرا ناو هل كلذ رك ذف ب هللا لوسر ىلإ ءاج

 « نآرقلا ثلث” لدم

 [ ۷۳۷6 « ۱۹٤۴ : ىف هافرط ۰۰۱۳ ثيدحلا ]

 دبع ن هللا دبع نب نهرا دبع نع سنأ ن كلام نع رفعح نب ليعامسإ انثدح وبا داف بس 4

 ىنلا نم ى.ماق الجر "ناد. ناما ی ةدانق جا مرا فا دس ىبأ نع هيبأ نع E ىأ ن نهرا

 < مو ۰۰ غیا لجل ىنأ انحبصأ الف اهلعدیزیال € دّحأ هللا وه لق ) رحتلا نم أرقي يَ

 ىلأ نع *قرشلا كادضلاو مهار انثدح شمعألا ندح ىبأ انثدح صفح نب رم ارم - 0

 ؟ ةليل ىف نآرقلا ثلث أرقي نأ کدحا هزجميأ : هياصأل لب يا لاق » لاق هنع للا یر یردلنا ديعس

 ىربرفلا لاف ۰ «نآرقلا ثلث ؛دمس)ا "حاولا ا : لاق ؟ هلا لوس راي كلذ *قيطي انبثأ : | ولاقو ماع كلذ قشف

 كاحضلا نشو لس ”ميهاربإ نع : للا دبعوبأ لاق لوقي هلا دبع ىبأ تارو متاح یبآ نب در فج ابأ تمم
 ملمس ل

 دنسم ف رشلل

 ىنلا ناد هلوأ ثبدح نم فراع وه ( مس ىنلا نع ةشئاع نع ةرمع هيف « دحأ هللا وه لق لضف باب ) هلوق

 هرخآ قو ثيدحلا « دحأ هللا وه لقب مخيف ممتالص ىف هاحعا أرقي ناكف « ةيرس ىلع الجر تعب و

 نع رخآ هجو نم ةالصلا ةفص ىف مدقت و : هما دیحوتلا باتيك لوآ ىف الوصوم یأیسو « هبع هللا نأ هو ربخآ و

 دیحونلا باتک ىلع هحرش ةيقبب تلحا و « هدئاوف ضعب هيف ترکذو « هتيمست ىف فالتخالا كانه تنیب و « ىنأ

 ىلع نكي مل الو « صالخالا ةروس لضف ىف اثيدح ةشئاع نع تود یا « ةرمع هيف » هلوف : لاقف قامركلا لهذو

 نع) هلوق ٠ لعا هللاو ديحوتلا بانک ىف اع لفغو « لاق اذک. الاج) هيلا ةراشالاب قتک او هصنب هرکذ مل هطرش

 وبأ هاودو « أطوملا ف وه اذکو , ظوفحا وه اذه ( ةمصعص یآ نب نحرلا دبع نب هللا دبع نب نحرلا دبع

 اذكو « ینطقرادلا هجرخآ « هيبأ نع ةعصعص یآ نب نحرلا دبع نب هللا دبع نع » لاقف كلام نع ىومألا ناوفص

 هدعإ لاتو « كلام نص مال « ناطقلا ی قیرط نم نعمو « هيبأ نع رمع نآ نبا قیرط نم لیعاعسالا هجرخأ

 رخآ هجو نم اضيأ ىئاسنلا هجرخآ و « ینطقرادلا لاق اذكو « لصالا ىف ا هللا دبع نب نحرلا دبع باوصلا نا د

 فالتخالا اذه لثم مدقت دقو « هللا دبع نب نحرلا ديغ باوصلا » هدعإ لاقو كلذدك كلام نع رفمج نب ليعامسا نع

 *ىراقلا ( اهددري دحأ هللا وه لف أرقي الجر مع الجر نا ) هلوق ٠ ناذالا باتک ىف كلام نع رخآ ثيدح ی

 هاك ليللا نم أرقي ناالا نب ةداتق تأب و لاق ديوس ىبأ نع ميما ىبأ قيرط نم دما جرخآ « نامنلا نب ةداتق وه

 اناكو همال هوخآ هنال ثيدحلا یوار ديعس ونآ هلمل هع ینلاو « ثيدحلا ءاهياع دیدال دحا هللا وه لق

 نب قاحسا قیرط نم یلطقرادلا جرخآ دقو « ءاخأو هسفن مهيأ هناکف « لا دبع نا مزج كلذ و « نيرواجتم
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 لف أرقي ) هلوق ۰ دحأ هللا وه لقب الإ أرقي اف ليللاب موقي اراج ىل نا د ظفلب ثيدحلا اذه ىف كلام نع عابطلا
 . لئاسا ىأ ( لجرلا ناكو ) ِهلوق ۰ « اهدددي اباكدحأ هللا وه لق أرقب د مضوج نب دم ةياود ىف ( دحآ هللا وه
 عالق, هناک م ةروكذملا عابطلا نبا ةياور قو « ةلیلق انآ دقتمي یا ابلاقتی هلصأو ماللا دیدشتپ ( اغاقتی ) هلوق
 (رمعم وبأ دازو) هلوق . صيقتلا ال لمعلا لالقتسا دارملاو « ابلقتسا هنأكسف د كلام نع ناطقلا حي ةاور قو
 هنأ امزؤ ركاسع نبال امي یزاا هفلاخو « ىرقنملا جاجحلا ىبأ نب ورمع نب هللا دیغ وه : ىطايمدلا لاق
 خویش نم امهالکو رععم ايأ ىنكي ىلذهلاو ىرةنملا نم لك نادك نو « باوصلا وهو ىلذحلا ميهاربا نب ليعامسا
 هلصو دقو « ای رفعج نب ليعامس] نع ىرقنلل فرعنال لب < ىلذهلاب فرعي از ثيدحلا اذه نكسل « ىراخبلا
 نع رفعج نب ل.عامسا انثدح ) هلوق . لذا مدارا نب ليعامسا سعم ىلا نع قرط نم ليع اسالاو ىئاسنلا
 تنب ةسيئأ امیمآ « همال هوخا وه ( ناعنلا نب ةداتق ىخا یرخا ) هلوق ٠ نارفألا ةباور نم وه ( كلام
 یذلا ثيدحلا وحن ىنعي ( هو# لب ىنلا لجرلا ىنا انحبصأ الف ) هلوق . راجالا یب نم كلام نب سيق نب ورمع
 ةروسلا قاسف دحأ هللا وه لق رحسلا نم ارتي ةليللا ماق انالف نا هللا لوسراپ : لاقف » ليعامسالا دنع هظفل و ؛ هلبق
 ىمخنلا وه ( ھازا ) هلو . نآرقلا ثلث لدعتل امنا : لب ىنلا لاقف . ااقتی لجرلا نآکو اهلع دیز ال اهددرب
 نم ناهب دشاح نا مشج نإ ديذ نآ قرشم ىلا ةيسن ءارلا حتفو ةمجملا ن وکسو ملا رسكب قرشملا كاحضلاو
 دقو. ؛.عضوم رشد: متاح یانبا لوق ىلإ ريشي هز اک فح دقف ماا حاف نم : لاقو یرکسعاا هديق « نادمه
 ما سسکب هرکذف لفغ مث « عضو ق فاعمساا نبا اهپمینو اللوك ام نباو ینطقرادلا ءارلا رسكو ملا حتفب هطيض
 لاقيو ليحارش نبا وه روكذملا كاحضلاو . باصأف ريثالا نبا هبقعتو , ءاف هفاق لمج نکلا ىركسعلا لاق اک
 نح رلا ذيع نب ةيلس 1 هيف هثرف بدالا باک یف یاب رخآو ثيدحلا اذه یوس ىراخبلا ىف هل سیا و« لیبحارش
 (عدحآ زجمیآ) هلوق . طاغ وه و.محا نم نب كاحضلا هنأ معز میضمب نأ راز جو ‹ ىردخلا ديعس ىلا نع امهالک
 دمحأ جرخا دقو . ناعنلا نب ةدانق ةصق ريغ یرخا ةصق هذه لمل ( ةليل ىف نآرفلا ثلث ًارق نآ ) هلوق مجلا ركب
 (نآرقاا ثلث دمصلا دحاولا هللا : لاقف) هلو ٠ اذهب ديعس یبا ثيدح لثم ىراصنالا دومسم یبا ثيدح نم ىئاسنلاو
 نآدکرف « نآرقلا ثلث ىرأ دحأ هللا وه لق أرقي : لاقف » شمعألا نع رمحآلا دلاخ يبا ةياور نم لیعاعمالا دنع
 مسالا اذهب ةروسلا ىم نوكي نأ لمتحو « كلذريظن روكذملا دوعسم ىبأ ثيدح ىف عقو دقو . ىنمملاب بابلا ةياود
 هللا و أرقي ناك هنآ رمع نع ءاج دقف « كلذك امؤرقي ناك هناور ضعب نوكب وأ « نيتروكذملا نيتفصلا ىلع اهناتشال
 هللادبع ىبأ قارو متاح ىبأ نب دمع رفعج ابآ تمم . ىربرفلا لاق ) هو < اغوآ ىف « لق » ريغب « دمصلا هللا دحأ
 « هخويش نع رذ ىبأ دنع اذه تبث ( دسم قرشملا كاحضلا نعو « لس ميهاربا نع : هللا ديع وأ لاق لو
 وه روك ذلا هلا دبع وبأو « ةلصتم هنع كاحضاا ةياورو ةءطقنم ديعس ىبأ نع ىعخنلا ےھاربا ةیاور نأ دارااو
 ۱ قروب ناك رفعج وبأو ؛ هع نقعج ىبأ نع هل هزم مالک لا اذه عمس ام یر رفلا نأكو « فنصلا یراخبلا
 ملاظلاو جملا ىف هنع ىربرغلا ركذ دقو « هنع نيرئككملاو هب نيفراملاو هل نيمزالملا نم ناكو هل خسنپ ىأ ىراخبلل
 لسرملا ظفا عطقنملا ىل قلطي ناك ىراخبلا نأ مالكلا اذه نم ذخویو « یداخبلا نع دئاوف اهريغو ماصتءالاو
 هفيضي ام دئسملاو هلل ىلا ىلا ىعبانلا هفيضإ ام لس راا نأ لاعتسالا ىف ررهشااو , دنا ظفل لصالا لعو
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 3 . فنصلا هقلط ام فاني ال ىناثلا اذهو « لاصتالا هيلا دانسالا رهاظ نوكي نأ طرشب ملي ىذلا ىلا ىباحصلا

 ديحوتو و رارخا و ماكحأ هنال , نآرفلا یاعم رابتعاب ثلث یه : لاقف هرهاظ ىلع ءالملا ضعب 1 ۱ نآرفلا تا )

 ی تیدح نم ةدببع وأ هجرخآ امب اذهل سنأتسيو « رابتعالا اذهب اثاث تناکف ثلاثلا مسقلا ىلع ىه تلمتشا دقو

 : ىطرقلا لاقو «نآرقلا ءازجأ نم !ءزج دحأ هللا وه لق لم+ل : ءازجأ ةثالث نآرقلا 3 ىلا ازج » لاق ءادردلا
 اهو روسلا نم اهريغ ىف ادچو 1 لاکلا فائصأ عیهج نانمضتب یامت هللا ءاوسأ نم نیما ىلع ةروسلا هذه تلمتشا

 رعشي دح الا نأ كلذ نايب و ؛ لاکاا فاصوأ عيمجي ةفوصوملا ةسدقملا تاذلا ةيدحأ ىلع نالدب امال ءدمصلا دحالا

 هددون هما ىهتا ىذلا هال لكلا فاصوأ عيمج رعشي دمصلاو , هريغ هيف هکراشب ال ىذلا صاخلا هدوجوب

 الا حاصي ال كلذو لاک لاصخ حیمج زاح نا الا قيقحتلا هجو ىلع كلذ مَ الو « هيلاو هنم باطلا عجم ناک ف

 تافصو تاذلا تاغ مب ةفرملا ماع ىلا ةيسنلاب تناك ةسدقلا تاذلا ةفرعم ىلع ةروسلا هذه تلمتشا ايلف « ىلاعت هق

 ةيدحالا نم هلل هتابث] بحب امو ةفرعلا قدصو داقتعالا هيجوت ةروسلا هذه تنمضا : هريغ لاقو . هاش لمفلا

 لاکل ررقملا دلاولا و دلولا ىننو « صقن هقحلی ال یذلا لاكلا تافص عيج هل ةتيثلا ةيدمصلاو , ةكرشلا قلطا ةيانل
 نال نآرقا ثلث تاداع كلذلو : ىداةتعالا ديح وتلا عماجب ةذهو « ريظالاو هیمشلا ىنال نمضتلا .فکدلا ین و « ىنعملا

 صالخالا ةروس تصلخأف , هقاخ نع ربخو قل الا نع رخ ریل او « ةحاب و یونو  ءاشنالاو ؛ ءاشن ورخ نآرقلا

 امنوک ىنعم : لاقف باوألا لیصحت ىلع ةيلئاا لمح نم مهئمو ۰ یداقتعالا كرشلا نم اهترات تصلح و هللا نع رجلا

 یوعد یهو « فيعضت ریذب هلثم ليقو نآرقلا ثاث أرق نم باوث لم ,یراغلل لص اهتءارق باوث نأ نآرقلا ثلث

 هيف لاقو ريخآلا لوس ىنأ ثبدح وح رک ذف ءادردلا ىف | ثر لح نم لسم هج رخأ ام قالطالا در ویو « ليلد ريغب

 « اودشحا : هل هللا لوسر لاق » لاق ةربره نأ ثیدح نم اضيأ.لسلو « نآرفلا ثلث لدعت دحا ها وه لقد

 ی ديبع نالو «نآرقلا ثلث لدعت ام الأ : لاق مث ءدحأ هللا وه لق أرقف جرت . نآرقلا ثلث يلع ارقأسف

 كثاثل كلذ لف ءرهاظ ىلع كلذ لح اذاو « 0 ثاث أرق ام أكف دحأ هللا وه لف أرق نم د بمک نت ىلأ ثيدح

 . ةلماک ةمتخ أرق نك ناك اثالث اهأ نم نأ ىناثلا ىلع مزلي و ۰ رظن هيف ؟ هنم ضرف.تلث یال وأ نيمم نآرقلا نم
 لدعت د هلرف نأ مهضعب ىغداو . نآرقلا ثاث رق نكن اك دیحونلاو سالخالا نم ُةتئمضت ام لمع نم دارلا : ليقو

 : ىساقلا لاق « دیدرت ريغب نآر ملا عا أرق نک ناک هتل ف اهددر ان هال ةعقاولا بعاصت س « نآر قلا ثلث

 ريخلا لمع ىف هل ابيغر كلذ عراشلا هل لاقف ؛هلمع لقتسا كلذلف اهريغ ظفحي نكي مل كلذ هل یرج ىنلا لجرلا لعلو
 . لطف تايثإ ثيدحلا و . ىأرلاب هيف باجأ نع صاخآ ثيدحلا اذه لوأتي مل نم : را دبع نبا لاقو . لق ناو

 عم ةيفانلاو ةتبثملا لما نم هيلع تامتشا امل ديح وتلا ةءكىهاضت اهنا : هایلعلا ضعإ لاق دقو . ذحأ هللا وه لق

 كلذ ىف هيواي نم الو : داو لاک همذع نم هقوف سيل هنال < دوبماا قازرلا قااخلا هنأ امف ىلا ىنعمو « لياعت ةدايز

 ردابتي ام ريغ ىف ظفللا لاعتساو « هباععآ ىلع لئاسملا ملا ءافاإ هيفو . دلو لاك كلذ ىلع هنیعب نمالو « ءفكلاك
 . دارم ريغ كلذ نأ روظ دقو « الثم بوتکلا همجح ثلث داملا نأ نآرقلا ثلث قالطإ نم ردارتلا نال  میفل

 ؛ نآرقلا فما لدمت تاراز اذا » هعفر سابع نا ثيدح نم خيشاا وأو اح لاو ىذءرتلا جرخأ : (هيبفت )

 نع نادرو 3 ةيلس نا رأع ند م خيشلا وب أوت ےس نأ ناو اضرآ یذمرتاا جرخأو )ع نآرقلا عید لدعت نورفاكلاو



 نآرلا لئاضف باک - ۳ ۱ ٩

 ةبيش ىبأ نیا داز « نآرقلا عبر لدعت تلراز اذاو . نآرقلا عبر امین لک لدعت رصنلاو نو رفاكلا نا و سنأ
 لهاست هلءلف ىذمرتلا هیس نإو ةلس فمضل فیعط ت»دح وهو «نآرقلا عبر لدعت ىمركملا ةآود خیشلا وأو

 مثدنع فيعض وهو ةريغملا نر نام هدنس قو سابع نبا ثيذح رک املا حح اذکو « لامععالا لئاضف نم هن وكل هيف

 تاذ رعلا لضف سا - 8

 اهنع هللا یضر ةشئاع نع هرم نع باهش نبا نع كلام انربخآ فسوب نب هللا دبع اشر -
 هيلع أرقأ :تنک همَجو دتشا الف « ثشنیو تاذ*وملاب هسفن ىلع أرقي !ىتشا اذإ ناك هِيَ هلا لوسر نا » ء ےک م 6 7 2 و ےک 5 ۰

 « اهن رب ءاجر هدي حسماو

 شاع نع ةورع نع باش نبا نع ليقُم نع ةلاضف نب لضفللا اندح دبس نب ةيبنق“ شرم - ۷
 لقإلو (دحأ للا وه لق ) امف أرقف ايف ثف من هيك ممج ةليا لک شارف, لإ یوآ اذإ ناك هلع ىبنلا نا» ۳ امص 3و 5000 ور له رم ت £.

 هبجوو هسأر ىلع امه ادیب هرلَسَج نم عاطتسا ام امهب حسمت مل (سانلا برب ”ذوعأ لفل و 6تا برب ذوعأ

 ۰ تام "ثالث كلذ لمفی ¢ هدسج نم لق امو

 [ ۱۳۱۹ « ۵۷:۸ : ىف هافرط - ۵۰۱۷ ثيدحلا ]

 نم. ةبوبنلا ةافولا باب » ف تزوج تنك دقو « سانلاو قافلاو صالخ لا ىأ ( تاذوملا لضف باب ) هو
 نأو « رهاظلا ىلع هنأ بابلا اذه ثيدح نم رهظ مث « نانئا عمجا لقأ نأ ىلع ءانب هيف عملا نأ یزافلا باتک

 ةفص نم هيلع تلمتشا امل ابلغت امبعم صالخالا ةروس ركذو « ثالثلا دولا ىأ تاذوعءملاب رش ناك هناب دارملا

 ثيدح نم نايح ناو ةي زخ نباو دمحأو ةئالثلا نئسلا باحأ جرخأ دقو . ذیومتلا ظفلب اهنف حرصي مل ناو برا
 نسانلا برب ذوعأ لفو قافلا برب ذرعا لفو دحأ هللا وه لق : هلأ لوسر ىل لاق د لاق ساع نب ةيفغ

 أرقي کشا اذا ناكر هلوق . نهركذف « ةالص لك ريد تاذوملا ارقا ١ ظفا ىفو « نل ذوعتی مل هناف « نبي ذكوعت
 < بابش نبا نع سو نع كراملا نب هللا ديع قرط نم ةيوبنلا ةافولا ىف مده كثيدحلا ) تاذوعملاب ةسفئ لم

 نبا نم هلبق ىذلاب اهدنس دحتا ناو بابلا اذه ىف بارش نبا نع ليقع ةياورو « بطلا باتک ىلع هحرشب تلحأو
 حج رو ین اف ۰ روكذملا كلام كثيدحل ةراغم یہ 0 مولا دنع تاذوءلا أرني ناك هنأ أف نكسل ادعاصف بابش

 سو و زمهمو كلام اماف « ضعب دنع سل ام هنع ةاورلا ضع دمع دحاو دس باش نبا دنع ناي دح امهنأ

 ممد 2 تولا ضرع هلق نم مو 6 عجولا دنع نك كلذ نأ £ مهنع ةأورلا فلات مف لسم دنع دعس نا دایزو

 عقوو . مونلا دنع كلذ ىف هنع ها ورلا فلتخت لف ليقع امآ و . تاذوعلا مهنم دحأ رسفي لو « ةثئاع لمف هيف داز نم
 امباعج دقو « بطلا باتك قى أيسو 2 لي ناب ناك ة كثأاع لعف نآ هزع لالب نب ناجاس 0 رط نم س و ةاورف

 قأيسو ٠ لآ هللاو یزلا هعبت و« فلخ امپاب قرفو « قرطلا سايعلا وأ هبقعتو « ادحاو اثیدح دوعسم وآ

 ىلاعت هللا هاش نا بطلا باتک ىف هحرش
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 دین ا و س
 نارقلا ةءارق دنع ةكئالملاو ةتيكسلا لو زن اإ - ۵ ۱ ا

 5 ۰ 2 ا |
 نم أرقي وه اهيب » لاق رس نب ديس نع مهار نب دم نع داما ن ديزي ىثدح ثیلا لاقو - ۸ ۱

 تكسف « سرفلا تلاجف أرقف « تنسف تكف « سرا تاج ذإ هدنع طوب رم قو ةرقبلا ةر وس ليللا

 مقر هرجا اف «هبيصن“ نأ قفشاف اهنم ابيرق يح "ها ناكو « فرصناف سرقلا تااغ أرق مث « سرفلا تكسو

 هم رو 0 تاڪ < 3 0 0 2

 لاق * ريضح نما ایفا ریس نأ اب ارقا : هل لاق عك یبلا ثآدح حبصأ 4ف « اها رام ی ءامسلا ىلإ ةسأر

 ىلإ یمأر تسفرف « هيلإ تف رصناف ىمأر تمف رف « اهيرف اهنم ناكو « ی أطل تأ هللا وسر اي تقتشاف
۳ 2 0 3 

 لاق ( ۷ : لاق ؟ كاذام یردنو : لاق ¢ اهارا ال یح عر ¢ حيباصملا ”لاثمأ ابن ةزظلا 8 اذإف « ءامسلا

 « مهم ىراوتتال « اپل "سانا رظني 'تحبصأل تارق "لو « كت وصا تند ةكئاللا كلت
 ۳ 0 ع 34 ۰. 1 ۳7 ۰ 3

 ريصح نب ديسأ نع یردحنا ديعس یآ نع بابخ ى هللا ع ثديدحلا اذه ىف دحو : داملا نا لاق

 ثيدح ىف عقي و ٠ :کنالماو ةنيكسلا نيب عمج اذك ( نآرقلا ةءارق دنع ةكئالملاو ةنمكسلا لوزن باب ) هلوق

 ناك فنصملا لملف « هکشاللا ركذ فركلا ةروس لضف ىف یضالا ءارلا ثيدح ىف الو ةنيكسلا ركذ بابلا

 ةلظلا نأب مزج لاطب نیا نكل « ةئيكسلا بابلا ثيدح ىف ةلظا ب دارملا نأ ىلا راشأ هلل ر « ةدحاو ةصق امهنأ ىر

 « كاللا مم ادبآ لزنت ةنيكسلا نأ ةمجرتلا ةيضق لاطب نبأ لاق . ةنيكسلا امعمو اب ة تناك ةكتالملا نأو ةباحسلا

 ىف ديبع وبأ هلصو ( حلا ثيللا لاقر ( هلوق . كلذ ىف یولا لاق امو ىف ام ةنيكسلا ىف فالخلا نایب مدقت دا و

 1 ةماسأ نبا وه ( داملا نب ديزي ىبثدح ( هلوق . اميمج نبدانسالاب ثرالا نع ريكب نب ی نع < نآرفلا لئاضف »

 ديسأ كردي ملو « نيءباتلا راذص نم رهو ىم.نلا وه ( هاربا نر دم نع ) هلوق . داملا نب دادش ن هللا ديع

 در : ليعامسالا لاق « ىناثلا دانسالا لع روك ذملا ثيدحلا لصو ىف داتعالا نكلا ؛ هءطقذم هلع هتراو رف ريضح نا

 زيزملا دمع قارط نم هئأس 2 .٠ لصتم دیه یآ نع بايخ نا هلبا كيعو ؛ لس ریضح نب كأ نع مهار] نا

 هاجو : تلق . یراخبلا طرش ىلد قيرطلا هذه : لاق و امیج نیدانسالاب داملا نب ديزب نع هب ا نع مزاح ىبأ نبا

 نع كلا نو اههالك ر وص ہم نا درادو ثسللا نإ بعدش قيرط نم یاس هچ رخآ تل 1 دانسز هيف ثرللأ نع

 ارا یاسنلاو ملام هجرخأو « طقن ىلاثلا دانسالاب داما نب ديزب نع لاله نا نبا نع دععس نع دیز نب داخ

 دیسآ نع ديعس ىبأ نع و هتياور ىف عقو نكسل ىتاثلا دانسالاب داها نب ديزب نع دعس نب ميهاربا قيرط نم

 ىلع لدي م هقامس ف نکا « لاو ری ع> نب سا نأ كيعم ىبأ نعد ظفا یو. رطح نبأ
 نع لح 3 لوس ايأ نأ

 نب ديسأ دسم نم ثب دی اف » هلا لوسر لء تودغف . ی أطر نآ تيل : دسآ لاق انآ ی لاق هنأف دیسآ 4

د لاف هجولآ اذه نم اضرأ لمع وأ هجرخآ رخآ دانا ثلا نع همق ريكب نب ىحيلر <۰ ریو
 نغ بارش نبا نعو

 ىلإ فا نبا ةياود ىف( ةرقبلا ةروس ليلا نم أرقي ره انب ) هلوق . « دیطح نب ديسا نع كلام زب بیک نب یا

 ةروسلا متخ هنا هنم دافّتسب و « ديبع وبا هچ رخآ « اهرغآ ىلا تما ايلف روم ًارقأ انأ اب 0 ریذه> نپ ديسأ نع



 نآر قلا لئاضف باتک - € ۱ ٩

 ءرقلا هيف یذلا ناکساا ف ىأ « هدب رم ىف !رقي ره ا » ةروكذملا دعس نب مهارأ ةياود ىف عقوو . ام أدتبا یا
 قو « هدب رم ىف ناكه نأ امف ىلا ةصدلل ر اغم اذهو هتيب ربظ ىلد أرقي ناك هنأ ةروكذملا بمک نب ىنأ ةياود قو
 رهظ ىلع ذئنيح ناك هن وكما فلا هلك اذهو « هأطت نأ ی ةطوب رم هسرف و هبناج ىلا ناک هنبا نأ با اا ثب دح

 ةباور ىف (تنکسف تکسف سرفلا تلاج ذا ) هلوق . ناتسقلا دحتتف هالعأ ال هجراخ تبل نملظإ دارب نأ الإ « توبا

 نأ تنذظ ىح قلخ نم ةجر تءعسو را یا نبا ةلاور قو ءأرةإ رهو رارم ثالثررك# كلذ نأ دعس نب مهار ا
 هيأ وه ىذلا ناكا نه هدلو رثجا یا هدلول ريهذلاو ةل.ة هارو هانٌهمو مج ( هرتچا الف ) هلوق . « قلطنت یمرف

 ةيشخ هل ناك ىذلا عضوملا نع ىأ ةفيفخ هارو ةليقا ةمجعم « هرخآ » ىبباقلا ةياور یف عقوو ‹ سرفلا هأطت ال ی

 عفد , هظفاو الماك دمیع وبأ هدررآ دقو  راصتع اب هيف اذک (اهارپ ام ىح ءامساا لا ۾ او عفر ( هلوق ٠ هيله

 دعس نب ييهاربا ةياور یو « اهارب ام ىتح ءامسلا ىلا تج رع جیپ اصملا لاثم ۳ ةلظلا لدي وه اذاف ءامسلا ىلا هسأر

 نبا اي أرفا ) هلوق ۰ « اهارأ ام ىتح وجلا ف تجرعف « جرسلا لاثمأ ايف ىسأر قرف ةلظلا لثم اذاف الا تمقف د
 ةروص رضختسا هنأدكو .ثيدحتلا ةلاح ىف ةءارقلاب هل ارمآ سيل و, ك:ءارق ىلع رمتست نأ ىغبني ناكىأ ( ريض
 لوزتب ةكربلا كل رمتسنل كت ءارق ىلع رمتسا : لوقي هنأ كف « یار ام ىأر امل هدنع رضاح هناك راصفب لاحلا
 یک اط نآ تف » هلوق وهو « :ءارقلا عطق ىف هرذعب باج اف كلذ دیسآ میف و « كتءارقل اهعاتسار کالا
 ىف هع 0 لع ديسأ ةظفأع ىلع ثيدحلا قايس لدو « ىدلو سرفاا اا نآ ةءازفلا ىلع تيرمتسا نإ تيش ىأ

 ىلا ةذآر ىلضملا عفر نع ىلا ثيدح هغلب ناک تاكو هسأر عفر نآ سرفلا تلاج ام لو 4 Se ناک هنآل هتالص

 ثالث لاحلا هب یدام" اذ ماف هثالص ءاضقزا دعب ه ار عفر نوكي نأ لمتحو ١ بطخا هب دنشا یح همر مف ءامسلا

 ةياود ىف ( كتوصل تند) هلق ٠ ديسأ ةينكىهو « كيتعابا أرقاد ةروك ذلا ليل ناو او ىف عقوو . تارم

 بو نب يحي ةياور قو.توصلا نس> ديس ناکو » ةروكذملا بعک نبا لا ور فو « كل عمت » و دعس نب يدار

 ىلا ةراشإ ةدايزلا هذه قو « دواد لآ ري.|رم نم تب و أ دقن تيا ارقا , اضيأ ليعامما ا دنع دالا نب ديزي نع

 ام) هلوق . « تيضم ول كنا امأ » ىلبل بأ نما ةباود ىف ( تأرق ولد ) هلوق . هتءارقل ةكالملا عامنا ىلع ثعاولا
 لاق « بیجاعالا تيأرل » ىليل ىبأ نبا ةباود قو « مهم رثتست ام د دعس نب ميهاربا ةياوز ىف ( مهتم ىداوتي

 دييقتلا ربظي ىذلا نکل مسي# وهو « قلطآ اذك « هکنالبا ةمآلا داحآ ةيؤد زاوج ثيدحلا اذه ىف: ىووذلا

 تلق . ئاللا روضحو ةمحرلا لوزن بیس !ملأو ةءارقلا ةليضف هيفو : لاق « توصلا نسحلاو الثم ملاملاب

 لمتح و «ةصاخ ةفصإ ةصاخ ةروس نم ةماخ ةءارق نع اش ام ةياورلا ىف ىذلاف « ليادلا نم معأ روكذملا کلا

 هلوقب ثيدحلا رخآ ىف راشأ دقو . هىراق لكا كلذ لصحل قالطالا ىلع ناك ول الإو « ركذي ملام ةيصوصخلا نم
 ۱ 3 نم وه ىذلا ءافتخالا مدع ىلع نورمتسب اوناك عامتسالا ىف ميقا رغتسال کالا نأ ىلا , , مهتم یراوتیام»
 لغا ىلا نآ و « ةالصلا ىف عودا لضفو « لب الا ةالص ىف ةرقبلا ةروس ةءارق لضفو « ريض نب ديسأل ة ةيقام هءف و

 حایلا ملا ريغب ناک ول فیکف ريثكلا ريا .توفي دق خابلا نم ناک ولو ايندلا" دومآ فتو و

 نا ني ام الإ ل هلي ینا كارب مل لاق نم اپ - ۱٦
 لكعم ئدادشو انأ تاخد » لاق ميف نس زب زملا دبع نع نايفس <U J م نب“ ةت شم هح 0۹
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 نیب ام الإ كرت ام : لاق ؟ یش نم ما ئنلا كرتأ : لق نب دادش 4 لاقف ءاهنع نا یار ابغا لف

 6 نیتفدلا نيبام ۷ كرام : لاقا « هانلأف ةيفتحلا نب دم ىلع انلخدو : لاق . نيتف لا

 نآرقلا كرت هنأ دارملا سیا و « فحصلا قام ىأ ( نیتفدلا نيب ام الا مقلب ىنلا گرتب مل : لاق نم باب ) هلوق

 نم اريثك نأ معز نم ىلءدرلا ةمجرتلا هذهو . نايثع مث ركب ىبأ حمج نم مدقق ام فلاخي كلذ نآل نیتفدلا نيب اعومج

 هناقحتسا و ىلع ةمامإ ىلع صيصنتلا نأ ماوعد حیحصتا ضفاورلا هةلتخا ءىش وهو « هتلمح بامذل بهذ نآرقا

 تنأ» لثم اومتکر مبل ةلطاب یوعد یهو « هومتک ةباحصلا نأو نآرقلا ىف انب اث ناك مقلم ىنلا توم دنع ةفالخلا

 ضراعيام | متکی مل اك.هتمامإ یعدب نم اهب كسمتي دق ىلا رهارظلا نم اه ريغو « ىمرم نم نوراه ةلذنع یدنع

 مع أ دحا نع هجرخأ ام ةضفارلا لع لالدتسالا ف فنصملا یلملت دق و . هقلطم ديق,ي وأ همومع صصخ وأ كلذ

ىبأ ن ىلع ناوهو ةيفنحلا نب دم وهو هما. | نوعدن نذلا
 قحأوم ناكل هاب قلع ام ءىث كانو ناك ولف . بلاط 

 ی ) هلوق ٠ لاح ىلع اءالطاو اموزل هل سانلا ديثأو ىلع مع نیا هناف سابع نیا كلذكو ؛ هيلع عالطالاب سالا

 « جرختسملا» ىف من وبأ هجرخآ « زب زملا دبع انثدح » نايفس نع ینیدلا ن ىلع ةيادد ىف ( عيفر ن زب زعلا ديع

 ىف هل عقب ملو . ىلءو دومسم نبا باعصأ نم ريبكىعبات « یفوکلا ىدسالا وه ( لةم نب دادشو انآ تلخد ) هلوق

 نم دابعلا لامفا اخ ىف یراخبلا حرخا دقو « فاقلاو ةلملاب هوبأو <« حضولا اذه ى الإ ركذ ىراخبلا ةباور

 هلع ینلا كرم ( هلوق . اذه ريغ اندح دوعسم نب هللا دبع نع لّعم نب دادش نع مفر نب زز ع دع قب رط

 هلوأ حتمي ةفد هیات ءافلاب ( نيتفدلا نيبام الا ) هلي ۰ « نآرقلا ىوس ائي , ىليعامسالا هأور ىف ؟ ( یش نم

 دنع حقو و « زيزعلا دبع وه لئاقلا (اناخدو لاق ) هلوق ٠ « نیحوللا نيب « ليعامسالا ةياور ىف عقوو . حوللا وهو

 در الو: ؛ درجوملا فحصملا لخاد وهام الا ىلتي ام نآرقلا نم عدب ملىأ «فحصملا اذه ىفام الا عدي مله ىليعامسالا

 ماكحألا دارأ ايلع نل «ةفيحصلا هذه ىفامو هتلا باتک الإ ان ءذعام و لاق هنأ ىلع نع لا باك ىف مدقت ام اذه ىلع

 نب او سابع نبا باوج امأو . اهديك نكي | ین ماک-الا نم رخأ .ايخأ هدنع نأ فب مو ٠ لب ىنلا نع ام ین

 ام الا ةمامالا ماكحأب قلعتي اثیش كرن مل یا ٠ ةمامالاب اعتب ام ادارأ وأ . لتي ىذلا نآرقلا نم ادارآ امنإف ةيفنحلا

 ابتوالت تخسنف نآرقا نم تازت ءایشآ ركذ نم ةباح ملا نم ةعاج نع تبث ام كلذ دي ویو ؛ سانلا ىدبأب وه

 ءارقلا ةصق ف سنأ ثيدحو < ةئيلا امهوجراف اينز اذا ةخيششلاو خيشلا » رمع ثیدح لثم ء قبب 1 را امکح قو

 تاكو بعك نب نآ ثادحو ءانبر انيقل دقل انآ انموق انعاوغلبد انآرق ميف هللا لزتأف لاق « ةئوعم شب ىف اولتق نيذلا

 نبا جرخأ دقو . ةحيم كيداحأ اماكو « ةءارب ىعي اعبر نوءرقي ام ةفيذح ثيدحو ۾ ةرقبلا ردق بازحالا

تأرق لجرلا لوقي نأ هرکب ناک د هنأ رم نبا ثیدح نم سي رضلا
 ۰. عفر دق رق هنم نإ : لوم و « هلك نآرقلا 

 هلل

 هی ىنلا ةايح ىف هترالت تخف ام كلذ عیج نال « بابلا ثيدح ضراعي ام كلذ نم ءىث ىف سیا و

 ملک راس ىلع نآرقلا لضف صاب - ۷
 ی فثدح هوا انت لوح مام اح دلاخ وبأ دااخ نإ ةب ده شی — ۰

 كوت یبا نع كلام نب

 راب من ه 4 جا “م



 نآرقلا لئاضف باتک - ٩ ا

 E ل 4 ی ۰ و نشت ۳ 22 ۲
 نا رقلا 1 رقیال یذلاو « بیط ام رو بيط اهمعط ةج ر الاک نأ رقلا ۱ رش یذلا لنم» لاق یبلا نع ى رم الا

 رم اهعطو بیط امحر_« ناعرا لثک « نآرفا أرقي ىذلا رجافلا لثمو * اهيف خیر الو بط امل ةرتلاک
 « اهل میر الو « رم اپ حنا لك« نآرقا أرقي ال ىذلا رجافلا لثمو

 [ ۷۰۱۰ « ۰0۲۷ 4 ۰۰۰٩ : ىف هنارطآ ۰.۲۰ ثيدحلا ]
 1 5 و هلا 8

 یر رم نبا تعم : لاق راثيد نإ تأ دبع یثدح نایفس نع یم نع ا او »۱

 6 سمشلا تو رصعلا الص نيب 3 6 ممألا نم الَع نم لجأ ف لجأ اإ 2 لاو 9 ىنلا نع امهمع هللا

ê ¥ 2 1: 6 5 5 1 a a 
 طاریث ىلع راهنلا فصا ىلإ ىل لە نم“ لاق « الع لمعتسا لج لٹک« یراصنلاو دولا "لثمو لنمو ۳ 7

 :نوامعت من مث « یراصتلا تلف ؟رصملا ىلإ رابنلا فصن نم ىل لمعي رم : لاقف « دوهلا تامعف ؟ طاريق

 ؟ کقح نو کتبظ له : لاق « ءاطع لفأو المع "رنک | نحن : اولاق « نيطاريق نيطاريقب برفلا ىلإ رصملا نم
 6 ةتئش نم هين وأ لضف كاذف : لاق . ال: اولاق

 ىبأ ثيدح نم هائعم ىذمرتلا جرخأ ثيدح ظفل ةجرتلا هذه ( مالكللا راس ىلع نآرةلا لضف باب: ) هلوق

 هتيطعأ یلاسم نعو ىركذ نع نآرفلا هلغش نم : لجو زع برلا لو 0 2ك هللا لوسر لاق لاق یردنلا دعس

 ىوءلا ةيطع الإ تاقث هلاجرو « ها ىلع هللا لضفك مالكلا راس ىلع هللا مالك لضفو « نيائاسلا یلنعآ ام لضفآ

 مالكلا راس ىلع ۷ رها لضف « اعوفم ةر ره ىبأ نع بشوح نب نزوش ةياور نم ىدع نباهجرخأو ؛« فعط هيفق

 نع رخآ هجو نم سر رضلأ نبا هجرخأو « فيعض وهو جشألا دمعس نإ رگ هدانسا قو « 42 ىلد هللا لضفک

 نب رع ثيدح نم هدنسم ىف ىنأجلا ديلا دبع نب ىحي هجرخأو , م ساب ال هلاجرو السم بشوح نب روش
 نا حارجلا قيرط نم اضيأ سي رضأأ نبا هجرخأو 0 هيف فا ءا-یصاا ىنأ ن ناوةص هدا فو باطلا

 ب لاق م - هلعو نآرفلا مع نم مریخ » هعفر نامع نع یلسلا نجرلا ديع ىلأ نع دث نب ةمقلع نع كاحضلا
 باوبأ دعب وان اذه نامع ثيدحو « هنم هنأ كلذو هقلخ ىلع ىلامت هللا لضفک مالکلا رئاس ىلع نآرقا لطف و
 داملا لاعفأ قلخ ىف فنملا لاقو « یلسلا نمحرلا دبع بأ لوق نم اهنأ ىركسعلا نيب دقو « ةدايزلا هذه نود
 یز سهل چرا 5 اعوفم حضيال هنأ ىلا دايعلا لاعفا قاع ف راشو 6 هرک ذف 5 ىلسلا نمحرلا ديع وا لاقو د

 لثم ( هلوق « ىدود ىبأ كثب لوح اهدحأ 8 نيب دو بابلا ی فما رکذ مش ۰ امطوف نم نسحلاو سواط نع اضيأ

 ابابق دازيو . ففخت دقو « ةليقأ ميج هرخآو ةنك اس ةانثم امهنيب ءارلاو ةزمفأ مضل ( ةج رنالاک نآرقلا أرقي ىذلا
 ابمعط ) هلوق ۰ ةيناع ىلا فيفختلا عم خابت و تاغل عبرأ كلتف نيمجولا عم فا الا فذحي لاقیو « ةنك اس نوت
 ذا نآرقلا نم نمؤدلل مزلأ ناعالا نال خراب ةوالتلا هفص و ممطلاب ناعالا ةفص صخ لیق ( بيط أمم رو بیط
 6 ةمعط قبو ردوجلا حد بهذي دف خرا نم صوجلل مرآ معما كل ذکو , ةءارقلا نودب نام الا لوصح نکم

 هن ال ةحافتلاكحرلاو مدا بسط عم ها یک أهل نم اهريغ نود ليثؤلاب ةجرتالا صیصخت £ ةكيملا : ليق 9



a ۵۰۲۲-۰۰۲ ثيدحلا 

 هيف ىذلا تیبا برقت ال نجلا نإ لیقو عفانم هل نهد اهبح نم جرختسوو « ةيصاخلاب حرفم وهو اهرشقب یوادتب

 اضي | اهفو « نم ولا بلق بسانیف شيا هب>.فالغو , نیطامشلا هيرق: ال یذلا نآرفلا هب لش نأ تا جرتالا

 ةدعم غابدو ةركن بيط ذاذتلالا عم اهلك أ ىف و.« اهسلم نيلو اهثول عرفتو اهرظنم نسحو مرج رک ايازملا نم

 باوبأ دعب یاس اك ةداثق نع ةيعش ةياور ىف عقوو . تادرفلا ىف ةروكذم ىرخأ عفانم افو . مضه ةدوجو

 فل ام الو نآرقلا أرقي یذلاب عقو ليثقلا نأو دارا ةرسفم ةدابز یهو« ةب لمعيو نآرقلا أرقي ىذلا نمؤملا »

 لمغيو أرقي ىذلا لاقي نأك قتلا کا كلذك ناكول لبق ناف , ةوالتلا قلطمال ىهنو ىمأ نم هيلع لمتشا ام
 نامسق الا هل سيلف قفانلا اما و قفانملا ريغ ىف ةنكم ةعبرألا ماسقألاو « هسکعو أرقي الو لمعي ىذلاو هکعو

 . نامسق لوثفلا نم فذح ینلا نأ كاذ نع باوجلا نآکو «رفک قافن هقافن ناك اذا هلمعب راپتعا ال هنال طةف

 یاثلاو ةن ام رلاب لوالا هيبشت نکیف قفاثملا لاع نادش امهو : أرةبالو لمعيال ىذلاو « لمعي الو أرقي ىذلا

 هلوق . ءاحلا» ةرعش ةياور ىف ( اف ير الو ) هلوق ٠ اركذ دف نارخالا ناسقآو « قفانملا رکذب ینتک اف ةظذحلاب

 ةبعش ةياود ىف ( اهل عر الو ) هلوق . نيمضوملا ىف « قفانلا لثمو » ةبعش ةياور ىف ( أرقي ینلا رجافلا لثمو )
 بيجأو ؟ حرا اهب فصوب فيكف مومطا فاصوأ نم ةراراا نأ ةبج نم ةياورلا هذه تلکشتسا و « م امعرو»

 ىف ام باوصلا نأو مو ةياورلا هذه نأ انه یشکرزلا قلطأو ,« ةراراا فصو هل ريعتسا ارك ناك اسل احمر نآب
 ةياور نم بوصآ اذه « امل خیر الو » هيف ءاج ال ةممطألا باتک ىف لاق مث « اهل خیر الو » بابلا اذه ةياور

 كلذلف اهلع ملکن و باتكلا اذه ىف اهنأ رضحتسا ام هناکو ابیجوت رکذ مث « سم امحرو سم اهمعط » ىذمرتلا

 نآرةلا ةوالت نم دوصقملا نأر , ملل بيرقتلل للا برضو . نآرقلا ىلءاح ةليضف ثيدحلا فو . یذمرتلل اهبسن

 هحرش مدقت دقو « ثيدحلا < کسا نم لجأ ف ملجأ ام » ربع نبأ ثردح یا ثيدحلا . هيلع لد اع لمعلا

 ىلع نآرقلا ءىراق لضف توب“ ةبج نم ةمجرتال لوالا ثيدحلا ةقباطمو « ةالصلا بانک نم تيقاوملا ف فوتسم

 ةهج نم فاثا ثيدحلا ةبسانمو « هك اوفلا رئاس ىلع جرتالا لضف اک مالکسلا رئاس ىلع نآرقلا لطف مزاتسیف هديغ

 هب لمعلاب ترمأ ىذلا مات لضف نم تبث ام ا لضفلا توبثو ممالا نم اهريغ ىلع ةمآلا هذه لضف توبث

 “لجو رع للا باتکب قاصوا تسیساپ - ۸
 قر یا ن هللا دبع تلاس» لاق ةحلط انثدح لونم ن تام انگدح "فسوب نادم اش - ۲

 یموآ : لاق ؟ سوپ لو اهم ورع ¢ ةيص وا سانلا لع بقک فک : تاقف « ال : لافف ؟ علم بنا شزآ

 « هللا باتکب

 « ایاصولا باتک ىف كلذ نایب مدقن دقو « ةبصولا وا ینهیمشکلا ةياور ىف ( هللا باکی ةاصولا باب ) هلوق

 «ء.یشب ىصوأ له » هل لاق نيج « ال د هلو دما « ها باتکی ىصوأ د هيف هلوقو «احورشم باپلا ثيدح هيف مدقتو

 ةيصولاب دارلاو ‹ ةيصولا قاطم ال كاذ وحنو ةرامإلاب قاعتي ام فن هنال كلذكس يلو « فااختلا امهرهاظ

 هرماوأب لمعيف هيف ام عبتيو ؛ ودعلا ضرا ىلا هب رفا الو ناصيو مركحيف « ینعمو اسح ةظفح هقلا باتکپ
 كلذ هوغو هميلعتو هملعت و هتوالت موادی و هیهاو بنتو



 نآرقلا لئاشأ باتک +: 2۸
TF ۳۳ ی ١ ےگ 8 01  

 € مبیلع ىلتي "باتکلا كيلع ان را انآ مهيكي مل َوَأ ) یلامت هلوقو «نارقلاب نغتي مل نم ساپ - ۹
 ۳ س ۵ دلع 5 2 و

 نب لس وبأ فربخآ لاق بابش نبا نع لی نع "شیلا ىنثدح لاق ريكسب نب یحم اشزم - ۴
 2 ا “٠ . تالج ا 1

 یل نذأ ام ءىثل ا ِنذأب ل : كَم هللا ؛لوسر لاق » لوقب ناك هنأ هنع هلا یضر ةريره ىنأ نع نح رلا دبع

 < هب رم ديرب : هل بحاص لاقو . نآرقلاب یندتی نآ
 [ ۷۰۵۱۰۷۵۸۲ ۰۰۰۲6 : ىف فارطأ - ۰۰۲۳ ثيدحلا]

2 5 ۶ 2 5 

 ب ئنلا نع ةريرع ىنأ نع ةماس ىبأ نع یره" زا نع "نایفس انت دح هللا دبع نب ىلع شرو - ‰4
 هب یفتسی ه ریسفت ؛ نايف لاق ؛ « نآ رفلاب ید نأ یا ذأ ام ,یشا للا نذأ ام و لاق

 جرج نا قیرط نم ماك>آلا ىف ف: هما هدر فراق ةمجرلا هذه ( نآرقل اب نغتب مل نم باب ) هلوق

 ىبأ نب دعس ثيدح نم نأسلا ىف وهو « ان سإلف نآرقلاب ناب نم و ظفاب باچا ثيدح دنسب بارش نا نم

 ىلا ةنالا هذهب راشآ ارت ات كاع انار انأ مرفکی ل وأ : ىلاعت هوقو ) هلوق ۰ هريغو صاقو

 كود ةن ةع نع دواد وبا هجرخأو « هنع بابلا اذه ىف یایساک «یف:دی ىنفتي : ةلیبع نیا ريسمنأ حجر
 نع هب مسي : عيكو نم دمحأ لاق اذکو « صاخ ءانغتسا هنآ ةئبيع نبا نع ه مار نب قاس نيب دق و اهیج

 ۰ 1۳1 1 لاق ة ةدمج نب یک نع راز د نب و رهع قب رع نم هريغو یربطا جرخأ دقو « ةيضاملا ممالا رابخأ

 ةب ءاج امع | ویغر نآ ةلالض مو# یک ؛ ر ینا لا ؛ د ولا نم وام ضب امف اوبك دنو بناب ندا

 قخ دقو « مييلع تب باكا كيلع انلز زا ميفکي مل وا : لزبف ۰ مم ريغ ىلإ هریغ هب ءاج ام ىلا ميا مهين

 عم لاطب نا نأ ىلع ؛ هچو اه ركذل دوكي نأ نا ريك ناک سانا نم ريشك ىلع ايه الا ذم ةوالن ةيسانم جو

 داراق : لاق ارصاخم ةدسعج نم ىحب 1۳۳ ةیالا NE 12۱ لمأ لاق : لاق» ةيسانملا ىلا راشأ دق هم دقت

 ىراخبلا عابناو : لاق , رذفلا دض وه ىذلا ءانغتسالا دارلا سیل و « ةيضالا ممالا رابخأ نع ءانهتسالا ةبآلاب
 هنوکسا .انغت مالا ىتغتلاب دارملا نأ ةجرتلا نم مفي : نيا نأ لاتو « كلذ U ةيالاب ةجرتلا

 هريغ ىلاراقثءالا مدعو هب .امتک الا ىلع هلخ , هريغ نع نآرذلا ىغَت ي مل نم لع راک زال نمض 7 یہ هآلا همبنآ

 ةلس وأ یثدح د بارش نا نع بش اور ىف ( ةء ره ىأ نع) ها . كلد ةلج نم رُفغآ دض ىلع هلحو

 لیعاتالا دنعو ةدحومو نونب مهل ادک ( ىنا فا فأي ۸) ۰ ا هچرخآ «ةرره ابا مس هنأ
 « رووجلاك لصالا ىف هذه لت یلا ناف ةياود ىف عقوو . هقراع 3 نم لسم دند اذكو ةمجهم نيش « ءیشا »

 تناك ناف . مالا هو یا وشما وود سگ ال اذک (ىن' نذآ امر لوق ۰ لیقع لا ورک یییمشکسا ةیاور فو
 ىلع هحرشو « ی ینا ندآ ام : ل ةا طب دع امين دارملا نأ موتو دم هلل امنظ نم موو « سنجلل یپف ةظوفحي

 نودب هيف ىراخيلا م خيش ريكب نب ىحب نع رخآ هجو نم من وبأ هجرخآ و. محل اذك ( یخی نأ ) هلوق . كلذ

 ماب نوورب اوناك ن ةاورلا ضعب نم مو اهتايثإ نأو ,نأ» فذح باوصلا نأ ىزوجلا نبا معزو «« نأ م

 نوكسو ةومحلا رسكب نذإلا نم ناكل «,نأ , ظفاب ناك ول ثيدحلا نا أطخلا ىف عقوذ ةاواملا ممضعب نظ ا رف
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 نذآ هاوقو , عايتسالا وهو نيتجتفب نذآلا نم وه الو انه ادارم كلذ سیل و , قالطالاو ةحابالا ینعع لاذلا

 « عاتسالاو قالطالا نيب كرتشم عداضلا ىف اذکو یضألا ىف ةرسک مث ةحتفب نذآ ظفا نأ لصاحلاو « عمتسا ىأ

 « نيتحتفب ردصلاف عاتسالا تدرأ نو ؛ نوكس مث ةرسكب ردصملاف قالطإلا تدرأ ناف « نلاب نذآ تنذأ لوقت

 : دز نب ىدع لاق

 نذأو عامس یت ىمهنإ نددم للعت بلقلا اپآ ۱

 اذهو « همسي نم ةمج ىلإ هنذاب لمع عمتسلا نأ نیتحتفب نذالا لصأ : یطرقلا لاقو ؛ عامهتساو عامس ىف ىأ

 هللا قح ىف هب دارااو , بطاخلا فرع هب ىرجام ىلع عسوتلا لیبس لعوه ات ]و هرهاظ هب داربال هنا قح ىف ىنعملا

 نأ نع ريثكى بأ نإ ی قي رام نم مله شع حقوو . ءاغصإلا ةرع كلذ نآل . هاو لازجإو "یراقلا مارک | ىلاعت

 نع ةصفح ىبأ نب دهم قي رط نم دواد ىبأ نا دنع هلثمو « نيتحتفب « هنذأك ءىثل نذأ امو فبدلا اذه ىف ةبلس

 انذأ دشأ و ها ديبع نب ةلاضف ثیدح نم ؛حڪصو مكاحلاو هج ام ناو دحا دنعو , لب ىلأ نع رانید ن ور

 ىزوجلا نبا هركنأ ام سیاف هلك كلذ عمو : تلق . ,هتنیف ىلا 2" بحاص نم نآرقلاب توصا نسحلا لجرلا ىلإ

 صالاو كلذ ىلع تا داراا نأ صايع امبجوو كلذکی رخآ ةيارر ىف لسم دنع عق ه دقو « هجوم وه لب رکسنع

 نعرلا دبع ن دملا درع وه ؛وك دلا بحاصلاو ۰ 5 هه» ف روم طلا ( هب رهج هل ب ۳ لاق و ( هلوق هب

 ىف لمذلا يحن نب دم نع دواد يآ نا هج رخ! ثيدحلا اذه ىف ار نا نع ید زا هنیپ + باط | نب ديز نيا

 دما دبع قربخأو : بارش نبا لاق « نآرفلاب يني ىنل نذأ ام ءريثا ها نذآ ام و ظفاب هقيرط نم < تايرهزلا »

 هممسو ةللس ىبأ نم باهش نیا هعسپ مل ير هتل اذه ناکسف « هب ربحي نآرفلاب نفتی و لس نآ نع نحرلا ديع نا

 وه: : ىلهذلا لاق , هنع رمعم نم یا زرلا دع هج رد قو , همه هرات و هرم ءرات ناکیف هنع ديلا يع نم

 ةلس ىبأ نع ةَ اث یهو : تاق . ةدايزلا هذه نودب رمعم نع ىلعالا ع هاور دقو « رمعم ثيدح ىف ظوفحم ريغ

 نئأ ام » ظفاب ةر ره دآ نع ةلس ىفأ نع ريثك یآ نب ی نع یعازوالا قب رط نم ملم هجبرخأ رخآ هجو نم

 هأوق ۰ ةلس ىبأ ىع ىميتلا ميهاربا نب دمع ةيا ور نم هدنع تبث اذكو « هب ربحي نآرفلاب ىتفتي ىنل هنذأك“ىثل هللا

 ىنأ نبا لقنو « ىلرالا قيرطلا ف رركحذللا بارش نبا وه ( ىرهزلا نع) هلوق . ةنيبع نبا وه ( نايفس نع '

دئدح» ثردحلا اذه ىف طق نأيفس انل لقي م : لاق هيف ىراخبلا خيش ییدلا نب يلع نع دراد
 : تاق . «باهد نیا ا

 ‹ « جرختسلا و ىف معن وبأ هجر خأ هقب رط نهو < ىرهزلا تعمس , لاق ناهس نع هدنسم ىف ىديجلا هاور دق

 هريسفت نايفس لاق ) هلوق . ممخویش رم عامسلل هنع اتش مرثكأو نايفس بید سانلا فرعأ نم ىديحلاو

 نم ةناوع وبأ هحكر سيرضلا نبأو دواد وا هچرخآ اع سنأتسی نأ نكممر < نايفس هرسسق انك ( هب یی

 « ةبسك راجت : لاقف قولا ىف انأو صاقو یآ نب دعس ىن.هل » لاق كين ىأ نب هللا ديبع نع ةكيلم ىبأ نبا

 هنإ لاقو ىغسيب ىنذتي ریسفت ديبع وبأ ىضترا دقو « نآرقلاب نفتی مل نم اتم سیا : لرقب ملي هللا لوسر تعمس

 : ىثعألا دشنأو < برعلا مالك ىف زئاج

 ىنغتلا لروط خانلا فیفخ قارعلاب انمزا.صا تنكو



 نآرقا لئاضف بانک - ۷۰ 1 ٩
 : ءانیح نب ةريغملا لاقو ءانغتسالا ريثك ىأ

 ايناغت دشأ انتم اذا نتو  هتايح هيخأ نع ىنغ انالك

 جتجاو ۰ اة رام ىلع یا نم سالف ايندلا نم راک الا نع نآرالاب نفسی 0 نم ىمملا نوكي !ذه ىلع : لاق

 اوفلتخا ؛ ىزوجلا نبا لاقو . كلذ وضو «ینغ ورف نارع لآ ةروس أرق نم د دوعسم نبا لوقب اذيأ ديبع وبأ
 « ىمفاعلا هلاق نزحتلا كلاثلاو « ءانغتسالا ىناثلاو « توصلا نيست اهدحأ . لاوقأ ةعبرأ ىلع ىنغتي هلوق ىنعم ىف
 «رهازلا و ىف ىرابنالا نبا هاکح رخآ لوق هيفو : تلق ۰ هب ماقأ ناك-ملاب ینغت برا لوقت هب لغاشتلا عبارلاو
 هدنع لمفي هنأ ثيح نم اینغت هياع قلطأف « ءانغلاب برطلا لهآ نلتسو اک هل ءالحتسالاو ذذلتلا هب دا راا : لاق
 0 : ةنبانلا لوقک وهو « ءانغاا دنع لعفیام

 ىا نف ىل ةعجفم  اليده وعدت ةماح ءاكب

 «برعلا ناجیت ماعلا» مهر ةدكوهو « ةقيقح ءانغ نكي مل ناو ءاذغلا برطب اک برطإ هنال ءانغ اهتوص ىلع قلطأ
 « ءأنغاا هاريجه غرافلاو رفاسملا لمحي اك هاریجه هل نأ وهو نسح رخآ لوق هيفو « ناجيتلا ماقم مرقت أمن وكل
 نآرقلا لزت الف « اها وحأ شک | قو اهتينفأ ىف تساج اذ'و یفتت لبإلا تيكر اذا برعلا تناك : ىبارعالا نبا لاق
 هو دارأ هن ۰ مدقتملا یشءالا تيب عبارلا لوقلا دی وب و . ىلا ناکم ةءارقلا ما ريجه نوکی نأ لر ىنلا بحا
 هنطول امذالس ناك هنا یی « ءاننتسالا نم لوطلا فصرم قيلأ هنال ءانغتسالا ال ةماق لا لواط « ىلا لیوط د
 : ناسح لاق اک كلذب نوحدمت, اوناك هلهأ نيب

 لضفملا ميركلا ةيرام نبأ ريق مهيأ رب لوح ةنفج دالوأ

 ةمزالم ىلد ثحلا ثيدسحلا ینمنوکسف « ممناطوآ نم نوحرب الو عاجتنالا ىلإ نوجاتحال مهنأ دارا
 ةنأو ءانغتسالا صرص نم یراخبلا هراتخا ام ىلا یءلا ثرح نم لودي وهو ؛ هريغ ىلا ىدعمتيال نأو نآرقلا

 ديعوو دعو نم هيف ام قدصيو هن اه ىف هعفنیو نآرقا هثغب مل نم دارلا لیقو « بتكلا نم هريغ نع هب یغتس

 نكلا ؛ رقفلا نود ینغلا هب لمحت هنآ دیبع وبآ هراتخا ام دارلا سیلو « هعاسو هت ءارقل حري مل نم هانعم ليقو
 یذلا سوسحا ینغلا ال ةعانقلا وهو سفنلا ىنغ وهو یونملا ىنغلا هب دیرآ اذإ عوفدم ريغ ديبع وأ هراتخا ینلا
 ىله لیلا یاب ثيديلا قایسو « ةيصاف اب كلذ ناك نإ الإ ةءارقلا ةمزالم درجع لصحم ال كلذ نال « رقفلا دض وه
 ةمزالع, ىنغلا بلطتي مل نم انم سیل لاق هنآك فلکت هیجوت ىفو كلذ فلک ىلع ثحلا ىلإ ةراشإ هيف ناف كلذ
 نأ بحأو : ىنزاا رصتخ ق لاق امت لو . ربا ریسفت ىف هنع احيرص هرآ ملف ىعقاشلا نع هلقن یذلا امأو «هتوالت
 ققر اذإ انيرحت نالف أرقو ابططمأ و اهتجردأ ةءارقلا تردح : ةفللا لهأ لاق . ىبتنا ادیزمو اردح 1 رق

 هیش از ةروس أرق هنأ ةريره ىنأ نع نسح دانساب دواد ىنأ نبأ ىور دقو . نیز توصک هريصو هز وص

 یفاشلا نع ىببطلا رکذو . ةيلف هب ققریو هب نزدتی + ىنغتتي لاق دعس نب ثيللا نع ةناوع وبأ هجرخأو « یر
 دارأ اماو , ننتسی ۸ لاقل هانغتسالا دارا ول : لاقو هضترب لف ءانغتسالاب ىنغتلا ةنيبع نبا لپ وأت نع لمس هنأ
 هدی ویو « ليمش نب رضنلاو كرابملا نإ هللا دبعو يلم ىب نبا هرسف كلذب و : لاطإ نبأ لاق . توصلا نيسحت
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 ةياور نم لسم دنع ظفالا اذهو < توعلا نسح یا نذا امد ردعم نع قازرلا دبع ةيأود ىف هدنعو « ىربطلا

 نع ةذس ىبأ نع دانید نب ورمع ةاور نم ىواحطااو دواد ىلا نبا دنعو « ةيلس ىلا نع یمیثلا ميهاربأ نب دمج

 لاق : هب برطو ءىراقلا هنسح اذإ توصلاب الإ نوکی ال منرتلاو : ىربطلا لاق « نآرقلاب مثلا نسح د ةرب ره ىلأ

 نابح نيا هححو یجکلاو هجام نبا جرخأو . ىنعم ربجلا رکذل الو توصلا ركذل ناك امل ءانذتسالا هانعم ناک ولو

 بحاص نم نآرقلاب توصلا نسملا لجرلل  اءامتسإ یآ- اذ دشأ هللا اع وفم دیبع نب ةلاضف ثيدح نم رک اج او

 هب اونغو نآرقلا ولت  هعفر سماع نب ةيقع ثيدح نم ةبيش يأ نبا یورو « ةينغملا ةنيقلاو , هتنيق ىلإ ةثيقلا
 عج قلا ینغتلا نأ برملا مالك ف فورمااو هب اوښتو ثيدحلا ىف هريغ دنع دروشملاو هدنع عقو اذكعه وشنأو

 : ناسح لاق اک توصا اب

 دامضم رمشلا اذم ءانغلا نإ هئا تنأ امإ رعشلاب نفت

 لوط دارآ هنال هيف ةجحال یثعالا تيب و : مراعشأ ىف الو ىنذتسا ىنمع ىنغت برعلا مالک ىف لمن الو : لاق

 نيب لعافت ىناغتلا نال « هيف ةجحال اضيأ ةريغلا تيب : لاقو ( اهيف اونفی مل نأدك ) ىلاعت هلوق هنمو ,ةماقإلا
 فالخ ررظب یا لعفت ینمع رقفلا دض وه یذلا ىنغلا نم « ین د ىأو ااو : لاق « ی یعع_ وه سیل و نيذثا

 مدقت ام هيلع قش ولو هيلع هسفن لمحو هيلطت ىأ هفاكت ین« ن وكي نأ نكميو : تلق . ىمملا دساف اذهو « هدنعام

 نأ هراکنا امأو . ةناوم یآ دنع صاقو ىبأ ن دعس ثيدح ىف وهو ءاوك ابنف اوكبت م ناف» ثيدح هدي ی و « ابيرق ۱

 ثيدح ىف دابجلا ىف مدت دقو « ظفحي مل نم ىلع ةجح ظفح نمو « دودرف پرعلا مالک ىف یتغتسا ىنعمب ىنغت نوکر

 ةنيرقب سانلا نع اهب ىنغاا بلطي هب دارملاو « بير الب ءانغتسالا نم اذهو « اینتو اففعت ابطبر لجرو » ليلا

 رأل م عاتسا ىلا جاتحال هب ءانغتسالا : لاقف ىليعامسالا اضيأ ینفتسیب ینغتب ريسفت ركنأ نمو . اففعت لوق

 لعفي مل نمو « حیا ىلع بجاو سم هريغ نع هب ءافتكالاف اضيأو , هب ءافتك الا ىلع دئاز صاخ ىمأ عاتسالا

 دقف هتوض عفر اذإ نولوقي : لاق ةع نبا نع رخآ هجو نم قاس مث. ةعاطلا نع جرخ كلذ
 ىذلا : تلق . ىنغت

 نه یغتسب ریسفت نأب امهتيب عملا نکعو « هلثم هنع دواد وبأ لقن دقو « هئيدحل نقتأ ین ىنمع هنا هنع لقن

 ىنثدح ائيش عنصي مل : لاقف ةنيبع نبا ریسفت لیبنلا صاع شال ترکذ : ةبش نب ربع لاقو « هريغ نع عفو هتهچ

 نعو «ىبيو کییو - أرقي نيح ىنعي - یی مالسلا هيلع دواد ناك» لاق ريمع نب ديبع نع ءاطع نع خرج نبا

 موي نأ دارأ اذا ناكو . موم اهم براعي ةءارق أرقيو « ان نيدبسب دوبزلا ارق ناک دواد نأ : ساص نبا

 نه ارامزم ىطعأ یبوم ابآ ناد ثيدح قايسو . تكبو تعمتساو هل تتصنأ الإ رع الو رب ىفةياد قبآ م هسفن

 رهاوظ تناك ناو « عوفدمب سیا ةئييع نبا هب رسفام ةلحلا و . « ةءارقلاب توصلا نسح باب » يف «دواد ریمازم

 تناك ناو « ةجحلا تماق ةعرفرم تناك نا ماف « هب ربحي » هلوق هدب ؤو توصلا نيسحت دارملا نأ حجرت رابخألا

 ةر ره ىبأ لوق نه اهنأب ىعيلجلا مزج دقو < اقف ناكاذإ س الو هريغ نم رخ | يع فرء] یوازااف ةعوفص ريغ

 لع ىنفقوأف جیرج نبا ید يب ذخأ : مصاع وبأ لاقو رپ ىأ . اذکب ىنغتي انالف تمم : لوقت برملاو
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 لوق هنمو . احيرص اريج ینرخآ یا نغ هلرقف . ةصق رک ذف ؟ كعمط نم خلبام ىخأ نبا نغ : لاقق تفت
 : ةمرلا ىذ

 مجعم ريغ ايعساب فتا هب 2 ینآ لجأ نم رفنلا ناكملا بل
 هتوص هب نس هنأ وهو « ةروكذملا تاليوأتلا زكا نبو عمج ا نكمي هنأ لصاحلاو « یک الو رپچآ ىأ

 دقو « ديلا ىنغ هب ايجار سفنلا ىنغ هب ابلاط ءرابخألا نم هريغ نع هب اينغتسم « نرحتلا قررط ىلع اع رتم ةب ارهاج
 : نيب ف كلذ یمن

 متر ارهاج اثیزح ت وصل هپ نسح نآرقلاب نفت
 مزلا مث سفنلاو دي ىنغ ابلاط لالا بك نع نفتساو

 مترتلاب ةءارقلا عامس ىلا لی سوةنلا نأ كش الو . ةدرفم ةجرت ىف نآرقلاب توصلا نسحب قاعتيام ىأيسو
 زاوج ىف فالتخا فلسلا نيب ناكو . عمدلا ءارجإو بلقلا ةقر ىف !ريئأت ببرطتلا نال . منرتبال نمل ابلیم نم رثكأ
 بافولا دبع ىك « كلذ ىف عازن الف هريغ ىلع توصلا نسح ميدقتو توصاا نیت امأ یا الاب نآرقلا
 نم ةعاج نع لينا ناد ناو یدروالا و یریطآ بيطلا وأ هاکحو « ناحلالاب ةءارقلا مرت كلام نع یلالا
 بحاصو ؛ ةيعفالا نم لازذلا و یجیئدنما و یدروالاو ةيكل املا نم یطرقلا و ضايعو لاطب نیا یو , لمعلا لهأ
 ةباحصلا نم ةعامج نع لاطب نبا کحو ء ةلبانملا نم ليقع ناو ىلع وأ هراتخاو : ةهاركلا ةيفنملا نم ةريخنلا
 زوحي ةابالا ىف ةيعفاشلا نم یناروفلا لاتو ٠ ةيفنحلا نع ىواحطلا هلةن و ىعفاشلل صوصنملا وهو < زاوجلا نيعباتلاو
 « نايبتلا» ىف ىوونلا لاق ريغت واف « هجرخم نع فورحلا نم ءىش لتخم مل اذإ فالتخالا اذه لحمو « بحتس لپ
 « طيطقلاب ةءارقلا دح نع جرخم ملام نآرقل اب توصلا نيس بایحتسا ىلع ءالملا عجآ : هظفا و هم رحت ىلعا وعجأ
 لاقو هتهارك ىلع عضوه ىف یعفاشلا صأ دقف ناحلالاب ةءارقلا امأو : لاق « مرح هافخأ وأ افرح داز ىح جرخ ناف
 ناملالاب جرخم مل ناف « نيااح فالتخا ىلع لب « نيل وق فالتخا لع سيل : هب اع لاف ء هب ساب ال رخآ عضو« ىف
 ضمب جارخا ىلا تهتنا اذإ ناحل لاب ةءارقلا نأ ىعفاشلا نع ىدرو املا ک-و . مرح الإو زاج ميوفلا جبنا لع
 ةريخنلا بحاصو یجیندنپاو یلازفلا لاقو « « ةياعرلا» ىف لینما نادمح نبا ىح اذکو مرح ارجراخم نع ظافل الا
 ىلامأ و نع کس یعفارلا ب رغأو . الف الإو بحتسا مظنلا شرب ىذلا طرطمتلا ىف طرشي مل نإ : ةيفاحلا نم
 یذلاو . هياع جرمبال ذوذش اذهو « ةلبانحلا نع ةياور نادمح نبا هاکحو « اقلطم طيطمتلا رضبال هلأ « یشرسلا
 ام نآ نبا لاق اك عاطتسا امهنسحیلف انسح نكي مل ناف « بولطم نآرقل اب توصلا نسح نأ ةلدآلا نم لصحتي
 مهنلا نيناوق هيف ىعارب نأ هنر ةلمج نمو . حج دانساب دواد وبا هنع كلذ جرخأ دقو « ثيدحلا ءاور دحأ
 مل ام اهتاعارمب ربعنا امر نسحلا ريغو « هنسح ىف كلذ رثأ اع جرخ ناو« كلذب انصح دادزب توصلا نسحلا ناف
 اذه لعل و « ءادآلا حقب توصلا نيسحن فی إل اء جرخ ناف تآ ارقلا لهأ دنع یتعلا ءادالا طرش نع جرخم
 اعم ام عار نم دجو ناف , ءادآلا یعاربال نأ مافن الا یعار نم ىلع بلاغلا نال ماغنالاب ةءارقلا هرك نم دنتسم
 معا هقاد ءادألا ةمرح نم عونملا بنتجيو توصلا نيسحت نم بولطلاپ ىتأي هنال هريغ نم حجرأ هنأ ىف كش الف



 ۷۳ 0۱۲۹ - ۵۰۲۵ ثيدحلا

 نآرقلا بحاص طابتغا اپ - ۰

 رمح نب للا دبع نأ هللا دبع ن لاس ید لاق یه را وع قع ارا نالا وبأ اشو - ۰۵

 ءانآ هب ماقو بانکسلا هللا هنآ لجر : نينا ىلع الإ دّسحال » لوفب ب هللا لوسر تمم لاق امنع هللا ىضر

 «راهنلا ءانآو لیلا ءانآ هب ”قدصتي وف الام هللا هاطعأ لجرو ؛ لیلا

 [ ۷۰۲۹ : ىف هفرط - ۵۰۲۵ ثيدحلا ]

 ةربره ىبأ نع "ناوک*ذ روم لاق نایلس نع ةبعش انش دح حور امدح مدارا ی لع شم — 0۰

 , « راهنا ءانآو ليلا ءانآ مولتي ومف نآرفلا هللا هملع لجر : نيقنثا ىف الا كسحال : لاق هب هللا لوسر نا »

 هکنهم وهف الام هللا هانآ "لجرو . لمعیام لثم ”تلمعف « نالف ینو ا املثم تيت وأ ىذا : لاقف هل راج هعمسف

 < لمعي ام لثم "تام « نالف یر ام لثم تقوا ىلا لز لاقف « قفل ىف

 ش [ ۷۰۲۸ « ۷۲۳۳ : ىف هافرط - ۰۰۲۱ ثيدحلا ]

 ترکذو « ةکاو معلا ف طايتغالا باب د لعلا باتك لئارآ ىف مدقت ( نآرقلا بحاص طابتغا باب ) هلوق

 ثحابم نم اريثك تركذو « ازاجم اماع قلطأ ثيدحلا ىف دسحلا نأو دسحلا نيبو اهنيب قرفلاو ةطبفلا ريس كلزه

 طبتغي ىذلا وف نآرقلا بحاص لعف اذهو « نآرقلا بحاص طايتغا» بایلا ةمجرت انه ىليعامسالا لاقو . كانه نثملا

 نأب باوجلا نکع و : تلق . ام الطم سيل اذهو , هسفن لمعب حاتريو رسي هنأ هانعم ناكهسفن لعفب طبتغي ناكاذإو
 نآرقلاب لمعلا نم هرطعأ أم نآرقلأ بحاص طبتفب نآرقلا بحاص ريغ نأ ىلع الاد ناك امل ثيدحلا نأب ىراخبلا دارم

 أ( دسحال) هلوق ٠ قداصلا ثيدح ىف ةدراولا ةرادبلا هذه میس اذا لوا هسفن لمعب نآرقلا بحاص طايتغاف

 . ليصف ىلع تا ىف ةغلایم دا قاطا وأ « نسح نإ دملا نسح ال وأ « نيتاصخ ىف الإ دملا ىف ةصخرال

 فيكف هب امبايصح ىلع ما-قالا لع الماح لضفلا نم ام فام ناكل مومذملا قرط اب الإ الصح مل ول ليق هن اكنيتلصخلا
 مدقتي نأ قبسلا ةفيقح ناف (تاريخلا اوقبتساف) ىلاعت هلوق سنج نم وهو « هب امهليصحت نكم دومحلا قيرطلاو
 ولت درک ذلا ةر ره نآ ثيدح ىف اذکو ىضاملا دوعسم نا ثيدح ىف ( نيتنثا ىلع ۷1 ) هلوق . بولطاا ىف هريغ ىلع

 !ذكنأش ىف هتدسح هانعف !ذكىف هتدسح اأو . هل كلذ دوجو ىلع ىأ !ذك ىلع هتدسح لوقت « نیتنئا ىف الإ , اذه

 یمن یآ جرختسم د قو « یر خلا نم ابع تفق و ین خسنلا ىف اذک (ليللا ءاز آ هب ماقو) لوق ٠ ةيببس اهنأكو

 نم ليعام“الا هچرخآ !ذكو , راہلا ءانآو لوألا ءان ]د هيف ىراخيلا خیش ناملا ىبأ نع ه جز نب ركب نآ قاب رط نم

 داراا نأ ملا ىف مدت دقو ؛ ىرهزلا نع رخآ هجو نم لسم دنع وه اذک و . ناملا نآ نع را نب قحس) قیرط

 ديجما دبع هدج مسا و «رنک الا لوق ىف یلعساولا وه (ميهاربا نب ىلع ان'دح) ِهوَق . ةءاطو ةوالث هب لمعلا هب مايقلاب

 نی ناسا نب ىلع وهو باكشإ نبا لمقو . ةئس ني رشع و ىراخيلا دمب شاع ۽ نفت ةقث وهو « یرکشیلا

 لوف وه و ءد» ىلإ بم مهار نب هللا ديع نب ىلع ليقو . یدع نبا مزج اذ و « هدج ىلإ بسف باكشا نب میها ربا

 وابا عف ۵ ۹ جام - م



 نآرقاا لئاضف باتك - ۷ ۱ ٩
 ی جاجح نع مدارا ۸ هلأ دمع نس لع نع یرب را ةياور حاكدلا ى قایسد . هدنم نا ها لمع نآو ىنطثرادلا
 ةدايع نبا وه ( حود ) هلوق . ىطداولا ليقو ؛ لوبجم وهو ىزورملا ھارا ن ىلع وه لوق : م احلا لاقو . دم
 نم ةرعشل و . تلق . نالا ملاص وبأ وه ( ناوکذ تعم لاق ) شمالا وه ( نابلس نع ) هإوق ٠ ةبعش نع ردنغ هاوو ءال وه هعار : ليعامسالا لاق : ةيعش نع ميلك ليم نب رضنلاو ىدع یا ناو روصتم 71 رب هع أن دا و
 نآ نع دعجلا ىبأ نب ملاس نع شعالا نع ةبعش نع ردنغ رفهج نب د نع دم هج ا ۷ خيش هيف شءعالا
 هجرخأو . ةريره ىبأ قايس نم متأ هفايسو « للعلا باتک ىف ةشبكىبأ نتم ىلا ترشأ دقو : ىاق . ىرامنالا ةشيك
 شععالا نع ررج قيرط نم اضيأ هجرخأو , ةبهش نع یورفا ديز ىفأ قیرط نم اضرأ هحيحص ىف ةلاوع وأ
 راشأو 0 شعالا نع اعم ر رج و ةبءشأ اعمتجا اتو ا نارياغت» ناژیدح امهنآ ف رهاظوهو اعم ندانسالاب
 . ةحداق ةلع تسيل اهمآل حضاوب كلذ سیاو « ةلملا هذه ةربره ىنأ ثیدح جرخم مل السم نأ ىلإ ةئاوع وبا

 لعأ هللاو قلاب

 هلعو نآرقلا ل نم ک "رخ ساب بس ۷

 نع ةد ن ”لوص تە دو رم 97 ع نريخأ لاق ةبعش ا لاهم ی حاجح نشر بس ۷

 ۳ ا رفآ و لاق . هيلع و ن رقلا ها نم 0 ريح» لاق یا نع هنع نا یر نامع نوب ىلا نه را بع ىلأ

 اذه یدعتم یندمقا ىذلا كاذو : لاق « جاجحلا ناک ی تح نا را ىف نجرآ دبع
 [ ۰۰۲۸ : ىف هفرط - ۵.۲۷ ثيدحلا ]

 نب نایع نه یاسا نا دبع ىبأ نع دئرع نب ةمقلع نع نایفس انث"دح مي وبأ ازم - ۸
 « هلعو نآر قلا لمت نم کساضفا "نا » تلي ملا لاق : لاق هنع نا یر نافع

 يك 'ىنلا أ 2 لاق ورم ن لس نع مزاح ىلأ نع "داح ایم دح نوع ی ورم اشر بس ۲

  اهیجوز : لجر لاقف « ةجاح نم ءاسنلا ىف ىلام : لاقف . ب داوسرو لل امسفن تبهو دق اهنإ تااقف دار
 ؟ نآرقلا نم كعم ام : لاقن « هل "لتعاف . ديدح نم اعاخ ولو امطعأ : لاق « دجأ ال : لاق « ابو اهطعأ : لاق
 « نآرقلا نم كم ام اهكسججوز دنف : لاق اذکو اذك : لاق

 . واولاب ةياورلا حيجرت ىلا راشأ هناکو « نملا ظفلب مجرت اذك ( هلعو نآرقلا لعت نم مريخ باب ) هلوق
 هفلاخو . ةديبع نب دعس نحرلا ديع ىنأو دث سمع نب ةمقلع نيب لخدب « ةبعش لو اذک ( ةدربع نب دعس نع ( هلوق
 ءالملا وبأ ظفاحلا بنطأ دقو . ةديبغ نإ دعس ركذي مو « نمحرلا دبع ىبأ نع ةمقلع نع » لاقف ىروثلا نایفس
 هجرخأو , اریثک امج نایفس عبات نو ةبعش عبات نم ركذف « هقرط حيرخت ىف« نآرقلا ىف یداما » هباتک ىف راطعلا
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 ىراخبلا امأو . ةبعش ةباود نم حضأ نایفس ةياور نأك ىذه رثلا لاقو. دیناسالا لصتم ىف دیزاا نم ةبعش ةياور

 پا قأ م دعس نم الوأ همس ةمقلع نأ ىلغ لمحيف « ناظوفح امج امت هدنع حجرت هنأ كف نیقمب رطلا جرخاف

 ةديبع نب دعس ةيا ور ینام كلذ ديرتي و « دعس هيف هتبثف نمحرلا دبع ىبأ نم دم عم هغمس وأ « هب هثدش نهرلا دبع
 تذش دقو . هيف ثحبلا أيس اك« دعقملا اذه ىتدمقأ ىذلا كلذف  نحرلا دبع ىبأ لوق یهو ةفوقوملا ةدايزلا نم
 نايف انثدح ناطقلا يحي انثدح راش نب دم انثدح و ىذمرتا لاق « هيف ةديبع نب ذعس رک ذب ىروثلا نع ةياور
 نأ نايفسو ةبعش نع ی 2 لوح دعس ن هللا دمع انا » یاسنلا لافو « هب ةع نب لس ةمقلع نع ةيعشو

 حيحصلا وهو ةديبع نب دعس هيف نوركذيال نایفس با :رادر نب دم لاق ىذمرتلا لاق «دعس ضان قلع
 : نایفسو ةيعش نيب ناطقلا یک عمج : ىدع نبا لاو « م واب هيف ناطقلا ی ىلع ییذلا نب ىلع <S انکمو ها

 : رخآ غضوم ىف لاق و ۰ ىروثلا ىلع ناطقلا ىع اط ىف دع امم اذهو . ةديبع نب دعس هدانسإ ىف رکذبال ىروثلاف

 هقاسف یرخالا ىلع نيتياررلا ىدحإ لو مع ثيدحلا قاسف ةبعش ةءاور ىلع ىروثلا ةا ور ناطقلا ىع لمح

 مريخ ةبعش لاق لاقف یاسنلا ةا ور ىف اممظفلا نيب لصف هن اب بقعتو . ىنطةرادلا راشأ كلذ لاو « ةبعش فرا لع

 ىف امراففل لصف نوكي نأ نتا ىف امهظفلل هليهفت نم مزلبال ذإ « هاو بةم وهو : تاق . « کلشفآ نایفس لاقو
 حیات یی نب دالخ نأ ینطقرادلا رکذو . ثيدحلا اذه ىف الإ طن ”ىطنع مل ناطقا يح نا لاقي : ىدع نبا لاتو دانسالا
 نع مدآ نب یک قبرط ن» یدع نبا جرخأو « ةذاش ةياور یهو ةد.بء نب دهس ةدابز ىلع ىررألا نع ناطقا ی

 ةديبع نإ دعس نع ةوقاع نع امج عیب رلا نب سيقو ةيعش نع مدآ نب یک نع ةياود قو عيبرلا نب سيقو ىروألا

 الجر هداتسٍ ىف دازو دغس ةدايزب ةءقلع نع امهالك ناب أ نب دمو یروثا نع حادقلا لاس نب دین هود اذكو لا
 نع ) ِهلوق ٠ هنابئاب ةبعش نعو دعس ركذ نودب ىروثلا نع با رصاو « مو تاياورلا هذه لکو « هنيب أس اک رخآ
 ظفاب دواد ىبأ نبأ هرم نبأ نع ىلسلا نحرلا ذيع ىبأ نع ةلدج نب مص نع كي رش ةياور ىف ( نائف

 ةياود قو . نابع نع نمحرلا دمع ىنأ نع حيحصلا : لاقو ىنطترادلا هركذو < هأرفأو نآرقلا ۳ ۳ كريغ 7

 «ممو اذه : ىطقرادلا لاق « نايثع نع ناثع نب نابآ نع نحرلا دبد ىبأ نعد لاق هدنسب یروللا نع يک نب دالخ
 نأب بقعتو « هنع هذخأف نامثع یتا مث نایع نع نامثع نب نابأ نع هذخأ ىلا نوكي نأ لمتحا اظوفع ناک ناف
 ناهثع نم نمحرلا دید ىبأ عام ىف فلتخا ام دشآ هيبأ نم هعامس ىف فلتخا نابأو . نابآ نم رثكأ نحرلا ديه ابا

 نابآ نر دمع نع ه مالس نب ديعس قبرط نم دواد ىبأ نبا هجرخأ كلذكرخآ هجو نم هاج و . لامتحالا اذه دعبف
 ىعي مالس نب ديعس هب درفت : لاقو هركذف « نايثع نع نايثع نب نابأ نغ نمحرلا دبع ىلأ نع ثدحي ةمقلع تعم
 كيع وبأ حمس لاق ةيدش نع دمحم نب جاجح انلدح : دحأ لاق دقو < فيعض دیهسو : تلف . نابآ نب دم نغ

 نم رلا ديع ىبأ عام ىف زييقلا لهأ فلتخا : لاق مث ةجدش نع هحي# ىف ةنارع وبأ هلقن اذکو نامثع نم ىلسلا نحرلا

 شع تكس اسم نأ ءالملا وبأ ظفاحلا ركذو . ةيعش لاق ام لم نيعم نب ی نع دداد ىبأ نبا لقثو نامثع نم
 كلذو . نجرلا د یال نامع ید دحتب خم رصتلا قرطلا ضعب ىف عقو دق : تاق . هحيحص ىف ثيدحلا اذه جارخإ

 دبغ ىلأ نع ميركلا دبع راع جار نبا قيرط نم میم أ ن لګ نب هللا ديع ةمجرت ىف ىدع نبا هجرخآ ف
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 نحرلا دبع ىبأ ءاقل حیجرخ قو هلصو ىف دمتعا ىراخبلا نأ یل ربظ نکل« لاقم هدانس] ینو ,نایء ینثدح» نحرلا
 نمز ىلا ناثع نمز نم أرقأ نحرلا دبع ابأ نأ یهو ةدايزلا نم ةديبع نب دعس نع ةبعش ةياور ىف عقوام ىلع ناهنعل
 نامزلا كلذ ىف هعمس اذإو . نامزلا كلذ ىف همس هنأ لغ لدف « روکذلا ثيدحلا وه كلذ ىلع هلح ىذلا نأو٠ جاجملا

 هنأ ءارقلا نيب ربتشا ام عم ايس الو هنع هللا ىضر ناثع وهو هنع هنمنع نم هعام كلذ ىضتقا سیلدنلاب فصوي و
 لات نم لوق نم ىلوأ اذه ناكف ؛ هريغو دوجنلا ىنأ نب مصاع ةيا ور نم هنع كلذ اودنسأو « نامء ىلع نآرقلا أرق

 ؛ كشل ال عيونتلل یهو «هلع وأ د یخرساو رك ال اذک ( هلعو نآرقلا لمت نم مكديخ ) هلوق . هنم عمسي )4 ]

 دحأ دنع عقو اذكو ءواولاب هنولوقي ةبعش نع ةاورلا رثك أو «نإ» هلوأ ىف دازو ةبم نع ردنغ نع دمال اذكو

 ند روظأ یهو ىلع ثيدح نم یذمرآ هجرخأ اذكو ةيهش نع امهالک رع نب صفح نع دواد ىبأ دنعو نم نع

 هملعي مل ولو نآرقلا لع: نم نأ مزليف نيرمالا دحآ لمف نا ةدوكذملا ةيريخلا تابثإ یضتقت وأب ىتلا نال ىنعملا ثيح
 هلعو هبلعت نم نأ اضيأ واولا ةءاور ىلع مزا لاقي الو , هملعت مل ناو الثم هيف ام لمع نم اريخ نوكي نأ هريغ

 ةيريخلاب داراا نوكي نأ لمت لوقن ان ۰ هريغ هلمپ لو هملمتي نأ ريغ نم هيف ام لع نم لضفأ نوكي نأ هديغ
 فرشأ نم لب ؛ طقف لمعي نم فالخم ىدعتملا عفنل هل لصح هريغ معي ىذلاو ؛ لملا دعا ميلعتلا لوصح ةبج نم

 ىئمملا ناک ول لاةي الو « دعتم عفن لیصحو لمع هريغل هعیامن و « هملعت نوكي نأ مزلتسي هريغ لمف ءريغلا مبلعت لمعلا

 هملعت نم نوکیف مولملا فرشآ نآرقلا لوقن انال « كلذ ین ام الع هريغ مع نم لک كرنشال یدمتلا مفنلا لوصح

 لكم همیلعت و نآرقلا لمت نيب عماجلا نأ كش الو . یعدلا تبثيف هلع ناو نآرقلا ريغ ملعت نا فرشآ هريغل هلعو
 ىلاعت و هن احبس یع نه ةلمج نم وهو « لضفأ ناك اذطو ىدمتملا مفلاو رصاقاا عفنلا نيب عماج هريغلو هسفنل

 قش دومأب عقي هللا ىلإ ءاعدلاو م نيملسملا نه ىتنا لاقو احلاص لمعو هلا ىلا اعد نم الرق نسحأ نءو و هلوقب
 نم ملظأ نف ) ىلاعت لاق اک مالسالا نم هريغل عناملا رفاكسلا هسكسعو « عيا فرشآ وهو نآرقا میلعت اهتلمج نم

 نآل ءال : انلق « هيقفلا نم لضفأ *یرقاا نوكي نأ اذه ىلع مزلیف : ليف ناف ( امنع فدصو هللا تابا بذک
 اهيردي ام شک أ ةقیاسااب نآرفا یتاعم نوردب اوناكف ناسللا لهأ اوناک م ہال سوفنلا ءاهقف اوئاک كلذي نیبط اما
 اثرقم رآانراف ناک نم ال « كلذ ىف مکر اش مهنأش لثم ىف ناک نف , ةيجس مهل هقفلا ناکف « بانک الاب مدعي نم
 ىف ءانغ مظعا وه نم لضفآ "یرقلا نوک, نأ مزلیف ليف ناف ٠ هثرقب وأ هژرقیام ىنامم نم ایش مهفیال اضحم
 ىدعتملا عفنلا ىلع رودي ةلأسلا فرح اناق ء الثم ركتملا نع ىهنااو فررملاب مالاو طابرلا و ةدهاجلاب مالسالا
 ىف صالخالا ةاعارم نم كلذ عم دب الو ؛ لا ىف ةرحضم «نمد لعاف ٠ لضفأ ناک رثك هدنع هلوص> ناک نف
 قئاللا ناك كلذب اوبطوخ نيصوصخع سائب ةديقع امکل تقلطا نإو ةيريخلا نرکن نأ لمتعو . مهم فنص لك
 نآرقلا نآل ةيديحلا ةاعارم دارملا وأ ؛ هسفن ىلع رصتقي نمال هريغ لعب نم نيملعتملا يخ دارا وأ « كلذ ماع
 مع نع صوصخم ورف ناك افکو « نآرقلا ةب ربخ لا ةيدنلاب هرس معتم نم رخ هما مالکلا رب

 ىأ (جاجا ناك ىتح ناثع ةرمإ ىف نحرلا دع وبأ ًأرقاو لاق) هلوق ۰ انيع هياع بحيام لع دق نركي تیح تو
 ةثالث الإ ةنس نوعبسو ناتنثا جاجحلا ةبالو رخآو نامع ةفالخ لوأ نيب : تلق . قارعلا ىلع جاجلا لو ىح
 ءارقإ ءادتبا نيرعت ىلع فقأ لو , ةنس نوئال و نام قارعلا جاجحلا ةيالر لرأو نان ةفالخرخآ نيبو ؛ ربشأ
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 ارقآو , لئاقااو « اماندأو ةدلا ىصنأ هترکذ ىذلا نم فرمیو : كلذ رادقع لعأ هلو هرخآر نچ را دید نآ

 یدمق» ىدمقأ ىذلا كاذو » لئاقو , ةمقلع نع ةبعش ةياور نم الإ ةدايزلا هذه رآ ل یتناف ةديبع نب دعس وه « خلا
 وبأ ىنأرفأو ةديبع نب دمس لاق د ىراخم"ا خت ضمب ىف عقو هنأ ینامرکسا کحو « نمحرلا دبع وبأ وه ءاذه
 تدعق نأ ىلع ىا ىذلا وه ىايإ ه.ارن] نأ ىأ ءلا ىندمقأ ىذلا كاذو , هلوقل بسذآ یهو لاق « نجرلا درع
 نأ نظ ینامرکلا نأكو « باوصا وهو لومفاا فذع <« أرقأو » خلا مظعم ىف یالار . هأ ليلجلا دعقلا اذه
 نأ مزلا نظ اک ناک ولو , نمحرلا ديع وبأ هلئاق لب كلذك سيل و ۰ ةديبعنب دع. وه « قدمفآ ىدلا كاذو » لئاق
 نايبل تقيس اإ لب كلذك سيلو « ةديبع نب دعسا نحرلا دبع ىبأ ءارقإ نامز نایبل تقيس ةليوطلا ةدلا نرکت
 نەز نه نمرلا دبع ىنأ ىلع أرق ةديبع نب دعس نوكي نأ مزلب ناکدف اضيأو « نآرقلا سانلا ءارقال هئدم لوط
 ناكو « ةنس ةرشع سم ناثع دعب شاع دقو ةبعش نب ةريغملا هل خيش ربك أ ناف « نابع نامز كردي مل دعو « نمنع
 كلذ هلوقب ةراشالا لب كاذک سیا و « نمحرلا دبع بأ عینص ىلا « كلذو » هلوقب ةداشالا نوکت نأ اضيأ مري
 نم رلا ديع ايأ لمح هملعو نآر هلا لت نم ةیلطفا یف نامع هب ثدح ىذلا ثيدحلا نأ ىأ « عوفرملا ثيدحلا ىلا

 (دمع نع دحآ ةءاور ىف احيرص هيلع همالك انلح ىذلا عقو دقو , ةليضفلا كلت لیصحتل نآرقلا ساناا لعي دعق نأ
 كاذف نمحرلا دبع ومآ لاق » لاق ةديبع نب نه. نع دث مم نب ةمقلع نع ةيعش نع اه مج دم نب جاجحر رفعج نإ

 , «اذه ىدعق.د هيف لاقو ةبعش نع یسل الهلا داد یا 2.ا ور نم ىذمرتلا هج رخ اذکو <« دعا اذه یدعتآ ىذلا

 ناو ورع ىبأ نب رشب قب را نم ةناوع نأ دنعو « جاجملا خاب یتح ناثع نمذ ىف نآرقلا نمحرلا دبع وبأ لعو لاق
 ملعب ناکو ءاذه ید»2۰ ىق.عتأ ىذلا كاذف : نزلا ب۶ وبأ لاق م ظفلب ةبعش نع م ديلولا ىبأو ثايغ

 نائعىلا هب ةراشالا نوكست نأ لمتح و « ىزاج دانس] هيلا هدانسإو « هتررق اک ثيدحلا ىلا كلذب ةراشالاو < نآرقلا
 ىذلا وهو : نحرلا دبع وأ لاق» ظفاب دم نب جاجح نع لسم نإ فسوي نع اضيأ ةئاوع ىبأ ةاور ىف عقو دقو

 « رفعج نزوي ةثاثمب دثرم نب ةمقلعو  ىروثلا وه ( نايف انثدح ) هلق . اضيأ لمت وهو « سلجما اذه ىسلجأ
 اذه ىوس ىراخبلا ىف سيل و شعالا ةقبط نم ةن وكلا لها تاقث نم وهو « ةثلثملا رسكب هطبض نم میم و
 نا ) هل . اسقن دقو ةباحصلا بقانم ىفثااثو « اضيأ ةديبع نب دعس نع هتياور نم زئانجلا ف رخآو , ثيدحلا
 نع یرسلا نب رشإ قيرط نم ىذمرتلا ةياور فو « وأ و ظفلب مدنع تبث اذک (هلع وأ نآرقلا لمت نم اضف
 « راولاب وأ وأب ةياورلا نأ ىف اضيأ نايفس ةياور ىف فاتخاف  هملعو نآرقلا عت نم کاضفا رآ مريخ » نایفس
 یناثلا حجرف نآرقلا ءارقإو دابجلا نع ىدوثلا لس دقو « نآرقلا ملعت ىلع ثحلا ثيدحلا فو . هيبجوت مدقت دقو
 تانآ سمخ نآرفلا ”ىرقي ناك هنأ یلسلا نحرلا دبع یا نع جرخأو ,دواد یا نا هج رخآ یو دی اذهب جتحاو

 لسرم وهو « كلذک هب لذني ناک ليربج نأ ركذو كلذ لثم ةيلاملا بأ نع رخآ هجو نم دنسأو « تابآ سمت
 ىف دعس نب لهس ثیدح نم افرط فصل! ركذ مث . أرقا ةروس ريسفت ىفو رثدملا ریسفت ىف هتمدقام هدهاشو « ديج
 هبقعتو ؛ نآر فلا ةمرحل ةأرملا هجوز تلي هنأ بابلا اذه ىف هلاغدا هجو : لاطب نبا لاق ؛ امسفن تبهو ىلا ةصق
 . حاكنلا باتيك ىف هحرش ءافیتسا عم هيف ثحبلا ىتأيسو . امل مب نأ ىلع هل ابجوز هنأ ىلع لدي قايسلا نأب نيتلا نيا
 ۱ غولب ىلا هب لصوتي ینلا لالا ماقم هل ماق نأب لجاملا ىف هبحاص ىلع ربظ نآرقلا لضف نأ هلوخد هجو هريغ لاتو



 نآرقلا لئاضف باتک ۷۸ ٩٩

 یوملا.ةباور قفس( هل وسرلو هل مس .ترهو ( هلو . هب ءافخ ال رهاظف لجالا ف هعفن امأو « ضرغلا

 ةروسو اذک ةروس ه اذه لپ ینلا بابلا ف عقوو ( اذکو اذ : لاق ؟ نآرقلا نم كعمام ) هلوق . « لوسرال و »
 ىلاعت هللا ءاش نإ هحرش دنع كلذ نایب یتآیسو « اذک

 بلا رمظ نع ةءارقلا ساپ - ۲

 "نا » دعس نب لبس نع مزاح ىبأ نع نمحرلأ دبع نب "بوقمب ان دح دیس نب ةيبتقا شرج - ۰
 دمتم هلي للا لور املأ رظنف . ین كلل بال تاج لا لوسر اي : تلاقف هب ملأ لوسر تءاج ةأرما

 لاقف هبامسأ نم ”لجر ماقف . تساج اثيش اهيف ضقي مل هنأ ةأرلا تار اف . همأر اط أمس مث « هبوصو اهبلإ رظنلا 5 ۲ ی تم 7 لا ۳ ۰ £ ٤ ا ۱ ۶

 لاق . هلا لوسراي او ال : لاقف ؟ یش نم كدنع له هل لاقف . اهينججوزف ةجاح اهم كلل نكي مل نإ هللا لوسراپ

 رظنا لاق . ئيش تدّجو ام « هللا ةلوسر اي لاو ال : اقف جر مث بهذف . نیش دم" له رظناف كاله ىلإ بهذا .
 لاق ۰ ىرازإ اذه نكساو « دیدح نم اءاخ الو هلا لوسر اي هللاو ال : لاقف مجر مث بهذف . ديدح.نم امتاخ ولو

 ' ناو «دیش هم اهيلع نكي مل هتسبل نإ ؟ كرازاب متصت ام : لب للا لوس لاقف « هفصن الف هدر هلام لهس
 هب رمأف مال وم لا لوسر ”هأرف « ماق مث« هل كاط ىح لجرا سلجف « "یث كيلع نكي مل هتسب

 لاق . اه دع اذك ةروسو اذك ةروسو اذک ”ةروس یعم : لاق ؟ نآرقلا نم كعم اذام : لاق ءاج الف . "ید
 « نأ رقلا نم كعم امب اهكستك م دقف « بهذا : لاق ٠ ممن : لاف ؟ كبلق رهظ نع "نهژرقنآ

 ميامتلا ىلا لصوتلا ىف نكمأ اپل بلقلا ربظ نع ةءارقلا لضف ىلع لدف « معن : لاق ؟ كبلق رهظ نع نهآرفتآ ه هيف
 هتوالت نم لضفأ بلق ربظ نع نآرقلا ةوالت نأ ىلع ةلالدلا ثيدحلا اذ, دارأ ىراخبلا ناك نا : ريثك نبا لاقو
 الف كلذ لب ىنلا مع ةياتنكلا نسحيال ناكل جرلا ن وكي نأ لمتحیف نيع ةيضق اپل ء رظن هيفف فدصملا نم ارافن
 وه امثإ ثيدحلا اذه قامس ناف اضيأو « نسج ال نمو نسح نم قح ىف لضفأ باقربظ نع ةوالالا نأ ىلع كلذ لدي

 ةرالتلا نم لضفأ اذه نأ دارملا سیا و ؛ هتجوزل هميلعت نم نكمتيل بلق رپظ نع روسلا كلت ظفحي هنأ تابثتسال
 « بلق رهظ سس ةءارقأا باب » هلوقب دارلا نآل رکذ ام ءىش یراخبلا ىلع در الو : تلق ٠ همدع الو !رظن

 حرص دقو . ارظن ةءارقلا نم لضفأ امنوکا ضرعتي مو هپ مجرت ال قباطم ثيدحلاو « امایحتسادآ اهتيعورشم
 لئاضف » ىف ديبع وبأ جرخا و . بلق رپظ نع ةءارقلا نم لضفأ ارظن فحصاا نم ةءارقلا نأب ءالعلا نم ريثك
 نم ىلع | رظن نآرةلا ةءارق لضف » لاق همفر هلل ىذلا باوعأ ضعب نع نجرلا ديع نب هللأ دمیع قب رط نم « نآرقلا

 ىف رظالا اومدأ » افوقوم دوعسم نبا قيرط نمو « فيعض هدانساو « ةففاذلا ىلع ةضبرفلا لضفک اربظ هؤرقي



 ۷۹ oa oe ثيدحلا
 اللو

 ىبأ نبا جرخآ و . صاخشالاو لارح الا فالتخاب فلتخ كلذ نأ ربظي ىذلاو . عوشخلل نكمأو ءابرلا نم دعبأ

 ىعو ايلق بذعيال هللا ناف « ةقلعملا فحاصلا هذه مكسارغت الو « نآرقلا اوأرقا د ةمامآ ىنأ نع حيمص دانساب دواد

 نأ لع لجرلا حاكنإ ىف ىفاشلا هلوأت ال ادر ؟ « بلق ربظ نع نهآرقنآه هلوق ىف نأ لاطب نیا معزو « نآرقلا
 معا هللاو . مدقت اک هتبئتسا هنأ هقايس رهاظ لب « رکذ ال هيف ةلالد الو : لاق اذك , ایمیلعت ةرجأ اهقادص

 هرثهامتو نآرقلا راكذتسا تسيسسإب - ۳

 ةلوسر "نأ امهمع لل ىضر رم نا نع عفان. نع "كالام انربخآ فسوب ن هلا 27 انش - ۳۱

 « تّبهذ اهقلطأ ناو ءاهكسمأ اهيلع دهاع نإ « ةلقمملا لب الا بحاص لئک نآرقلا بحاص لثم اهإ » لاق تلي لا

 "یبلا لاق » لاو نا دبع نع لئاو ىبأ نع روصنم نع ةبعش اح ةر رع نب درو شی ات 0¥

 ر ودص نم صف دشآ هاف "نآ رقلا ١ ورک ذتساو ¢ "یمن لب "تیر تيك ةيآ ثيسن لل وب نأ مدحألام "ساپ

 « متنلا نم لاجكرا
 6۰۳۹ : ل هفرط ° ۰۴۲ ثيدحلا']

 نع جرج نا ةعب انو . ةبعش نع كرابلل نبا نع مش هعب ات . نم روصنم ند ررج ای دح نا شز

 هل ىنلا تءمس هللا دبع تعم ٍقيقش نع ةدبع
 ۳ 8 ۰ 0 م 5 5 ۶ ېک -

oYىلا نع ی يبا نع 7 ىلا نع ديرب نع ةماسأ وبأ ان دح مالعلا نب دمت شی س  

 ۰ اها ف لبالا نم ایصقت دا وهل هديب ىسفن ىذلاوف ¢ نآرقلا اودهاعت D لاق م

 ركذو .هتوالت ةم زالع هب دبعلا لب دو یآ (هدهاعتو) لاذلا ماب ٠ رکذ بلط ىأ (نآ رقلا راک ذتمسا باب) هلوق

 « هفلأ ىذلا بحاصلاب دارلاو ۰ نآرفلا عم ى ( نآرقلا بحاص لثم امنا ) هل « لوالا : ثيداحأ ةثالث بابلا ىف

 ایفل اب نأ نم معآ وهو « هتوالت فاآ یا هفلأ هلوقو . ةنج لا بأحصأ هلوقک وهو « ةبحاصملا ةفل الا : ضايع لاق

 تلف هرجو اذاف « « ءارق هيلع لوسإو هناسأ هل لذع كلذ لع مواد ىذلا ناف « باق زظ نع وآ فحم نم أراظن

 طظفحلا ىلا ةيدنل / ص وص# سهو هنكل 6 حجارلا ىلع رها یه ۶ اا 0 هلوقو 3 هيلع تقشو ةءارقلا هملع

 نيغلا حو ملا م! ةلقعملاو , ةلمعملا لبالا عم ىأ ) ةلقعملا لب الا بحاص لثك) هلوق . كرتلاو ةوالزلاب نايسنلاو

 رارمتساو نآرقلا تمرد هبش « ريعبلا ةيكر ىف دشي ىذلا لبحلا وهو لاقءلاپ ةدودشملا ىأ فاقلا دیدشتو ةلدبملا

 ماد م ريعيلا نا 1 ء دوچ وم طظفحل او ادوجوم د_هامتلا لاز ۳ 6 دارشاا هدم یش ىذلا ريعيلا طير هت والت

 كعب ال. صحم فو ۰ ارون ینالا ناويحلا دشا ال رک ذل اب لیالا صحو ظوفح ووقف لاقعلاب ادودشم

 دمو عفان نم بو ةياور قر« اِ هک اسم رسا ىأ ) اکسآ اع نهج نا ( هلوق ۰ ةب ومص اهروفن ناكمتسا

 دنع عفان نع رمع نب هللا ديبع ةءاور قو ٠ تتلفنا ىأ ( تيهذ ابقلطا ناو ) هلوق ۰ « اهظفح اباقع ناف د لسم

 ماق اذإ عفان نع ةبقع نب ىموم ةياور قو « تبمذ ابلقع قاطأ ناو « اهكسمأ اباقعف اهيحاص اهدهاعت نا د لسم



 ا ج م يي نآرقلا لئاضف باک - + ۸.
 ( ةرعرع نب دم انئدح ) هلوق ۰ قالا ثيدحلا . هيسن هب مقیم اذ|و < هرکذ رابنااو ليللاب هأرتف نآرما بحاص
 هللا ديعو < ةلس نب قیقش وه لئاو وبأو « رمتعاا نبا وه روصنمو « نيترركم ةزك اس ءارو ةحوتفم ةلمهم نيعل

 نأ مدسحألام سلب ) لوق . دوعسم نا نم هل قيقش عامسب حيرصتلا ةقلعملا ةباورلا ىف قأيسو  دوعسم نبا وه
 لعافلا ناعفري نيفرصتم ريغ نالعف امهو ءحدملا ى رخآلاو مذلل ىلوالاف « معن یشنآ یه ساب : يط رقلا لاق ( لوقي
 هيف امهام ىلا فاضم وأ سنجلل ماللار فا الاب الإ ماعلا الا ىف نكي مل ارهاظ ناك اذإ هنأ الإ ارمضم وأ ارهاظ
 ناف «ورمع لجرلا سبو ديز لجرلا معن هلوقك انيعت هركذ نم دب الو« اهدحأب فوصوملا ىلع لمتش ىتح
 اذه نوكي دقو , ديز الجر مہا هلوقك ريمضلل ريسفتلا ىلع بصاي ةركن مسا ركذ نم دب الف ارمضم لعافلا ناک
 هام» و : ییطل لاو ٠ 4 یه اعنف ر لات هلرف ىف اکو ثيدحلا اذه ىف اک هن ويس هيلع صأام ىلع « امد ريسفتلا

 نوللا حتفب ( تيسأ ) هلو . لوةي لجرلا ناك ايش سن: ىأ « مذلاب صوصخ « لوقب نأ » و ةفوصوم ةرکن
 ثيدحلاو ةريثكسلا لما نع امم ريمي تيكو تيك : یطرقلا لاق ( تيكو تیک ةنآ ) هل ` اقامت نيسلا فيفختو
 نأ ىدوادلا نع نيتاا یا کحو . .امساألا تيذو لامفالا تيك : بلع لاقو ٠ تيذو تبذ اهباثمو « ليوطلا
 نرألا مضل ( ین وه لب ) هلوق . یدوادلا تادرفم نم اذهو « ثنؤملاب ةصاخ اهنأ الا اذک لثم ةملكلا هذه
 اذکو « ىلعي بأ دنسم ىف وه ادكو : تلق . افخم اسم ةاور ضمب هاور : ىطرقلا لاق « ةر وسكس ةلمبملا دشت و
 فيفختلا ةمالع نيس لک ىلع « قووم طخ, ةط ویضم ةددعتم قرط نم « ةعبرشلا باتک د ىف دواد نأ نيا ھا

 حقو یذلا وه ليةاتأو : تاق . فيفختلا ريغ اذه ىف زال _ ىثقولا دياولا بأ یم - یفانکساا ناک : ضايع لاقو

 ىف دیبع ىنأ ةياور ىف عقوام هدیژیو « هريغ ىف تاياورلا کا ىف اذكر ؛ یراخپاا ىف تاياورلا عيمج ىف
 نونا مب ىناثلاو نيسلا فرفنمتو نوالا حتة: ل والا . ىف هنکدا و ىسأ وه سیا : تيكو تيك هلوق دعب «بيرغلا »
 - : لاق « هراك ذتساو هتدهاعم ىف هطيرفتل هيلع نايسنلا عوق وب بقوع هنأ هانعم ليقثتا : یطرقنا لاق «نيسلا ليقثتو
 باذعلا ف مرکرت ىأ ( مه.فف هللا اوسن  یلاعت هلوةك وهو ؛ هيلا تفتلم ريغ كرت لجرلا نأ فيفختلا ىنعمو
 ناسنالا ةبسن ىلع وه لق لوألا : هجوأ ىلع « سب » هلوق نم مذلا قامتم ىف فلتخاو . ةحرلا نم مهكرت وأ
 وأ تيسأأ لوقپ نأ ىغبني ناك: هلفب درفنا هنأ موأ هسفن ىلا هبسن اذاف هيف هل عنصال وهو نايسنلا هسفن ىلإ
 هللا نکسا و تيمر ذإ تيمر امو إل لاق اک فاسنأ ىذلا وه هللا نا ىأ اف لوہجال ءانبلا ىلع ليقثللاب تيسن
 نسلا ىلع یرج نأ دارا : لافف لاطب نیا مزج هجولا اذ,و ؟ (نرعرآ زلا نحن ما هن وعزز ماا ۴ لاقو یر
 ةبسف رم ىلوأ كلذو « هتردقل مالستسالاو ةءدورعلاب هل رارقالا نم كلذ ىف اهل اهقلاخ ىلإ لاعف الا ةبسف دابعلا
 باب ١» ىف آلا ثيدحلا رکذ مث . ةئسلاو باتکلا لیلدب زئاج امد م ىلإ امنیسف نأ عم امستكم ىلا لامفآلا
 تيس ىلإ ) لاقف ناطیشا ىلا ةرمو هسفن ىلا ةرم نایسنلا مالسلا هيلع یسوم فاضأ دقو : لاق « نآرقلا نايسن
 « اياك ل امفالا قلا هنأ ىن هللا ىلا ةفاضالاف « حي ىنءم اهنم ةفاضإ لكل و ( ناطیشا الا هين اسا أ امو توملا
 هبسن ايف لوهذ هل عقوو . ها ةسوسولا ینع ناطیشا لاو« اهل بساكملا وه ناسنالا نال سفنلا لاو
 باب » ىف ىتأيس اک ىمي هسفن ىلا نايسنلا بسن لس ىلا نأ تبث : ىطرقلا لاقو . هاتف مالک وه اما و « ىسوأ
 لاق كيس هسفن ىلا یسومو ( توحلا تيسن )لاق ثيح هسفن ىلإ عشوي هسا اذکو « نآرقلا نايف



 ۸۱ ۵۰۳۱-0۰۳۳ ثيدحلا

 هيبنل ىلاعت لاق ء حدلا قاسم م انين نإ انذخاؤتال انبر 2 ةباحصلا لوق قدس دقو 4 توس ام ىنذخاؤنال م

 ىناثلا هجولا رایتخا ىلا حنجو « منلا قلمتم سيل كلذ نأ ربظي ىذلاف م هللا ءاشام الا ىسنن الف كئرقنس ) مال

 دهاعتلا كرتب الإ نايسنلا عقيال ذإ نآرقلاب ءانتعالا مدعب راعشإلا نم هيفام مذلا ببس نك ؛ لوألاك وهو
 ةيالا تيسن ناسنالا لاق اذاف « هرکذتو هظفح مادل ةالصلا ىف هب مايقلاو هترالتب هدهاعت ولف « ةلذغلا ةرثكو

 ٠ نايسنلا ثرري ىذلا هنال دهامتلاو راكذتسالا كرت مذلا قلعتم نوكسيف طبرفتلاب هسفن لع دبش هکر ةينالفلا
 + رانا نيبلا ر ینمک, تييسن لوقي نأ هل هرك نوكي نأ لمتحم : ليعامسالا لاق « ثلاثلا هجولا

 : اضيأ ليعامسالا لاق « عبارلا هجولا . ةفئاطو ديبع ىبأ رايتخا اذهو ( مییسنن هللا اوسن ال ىلاعت لاق اك

 ىناسن ىذلا وه هقا ناف ء اذک ةبآ تيس ینا ىنع دحأ لقيال : لاق هن اک مپ ىناا تيسن لعاف نركي نأ لمتحي

 هلوقک وهو ؛ هت والت خسان امل یبسنب یذلا وه هقا لب عنص كلذ ىف ىل سيلو < هتوالت عفرو هخمن ةمكسمل كلذ

 خس ديرب ام هين هللا یسنیف هتوالت خسنيام ىسنملاب دارملا ناف 4 هللا ءاش ام الإ یمنت الف كل رقنس ) لامت

 بورض نم ناکو «  ينلا نم زب .اصاخ كلذ نوکی نأ لمتح : یباطلا لاق « سماخلا هجولا . هتوالت

 « هتلح نع هظفح طقسی و هت والت عفرو همز بهذمف ءىثلا هلوز" دعب هتم نسما مْ لر ىذلا ءىثلا نايسن خلا

 نم عقب ىذلا نأ ىلا مهل راشأو « عايضلا نآرقلا محم ىلع موتي الثل كلذ نع اوهنف اذك ةيآ تين لئاقلا لوقيف

 نأ وهو رخآ هجو هيفو : ليعامسالا لاق ء سداسلا هجولا . ةحلصملاو ةمك-هلا نم هآر امل هللا نذاب وه امبإ كلذ

 ءىثنأ نایسف دصق ول هال « هنم دصق نعال هل ضداع هنآل زاجم هب>اص ىلا هتفاضإ رک ذلا فالخ وه ىذلا نارسنلا

 . لوالا هسجولا نم بيرق وهو : تلق . تيمأ نكساو نالف تام ام لاف اک وسبف « هدصق لاح ىف هل ارك اذ ناكل

 هيلع لوأتي امت وا : ضايع لاقو . هيلع نآرقلا راکذتساب الا فطع هديؤيو « ىناثلا هجولا هجوالا حجرأو

 هيزنتلا هيف ةهارکلا : ىوونلا لاقو . هين ىتح هنع لفغ مث هظفح نم لاح لاحلا یاب ىأ « لوقلا مذال لاحلا مذ

 فامع وهو : ىبطلا لاق « هب ةركاذملا كسفنأ نم اورلطاو هتوالت ىلع اوبظاو ىأ ( نآرقلا اورکذتساو ) هلو

 قب رط نم دواد ىنأ نا دازو « هورکذتسا و هتدهاعم فاورصقتال یا « دال ام ساب » هلوف ىلع ینعلا تسح نم

 نبا نع عفار نب بیسلا قیرط نم اهجرخآ اذکو . « یثحو نآرقلا اذه ناف » عضوملا اذه ىف لئاو فا نع مصاع

 « اصلختو الفت ىأ ةفيفخ ةين اتص اهدمب ةليقثلا ةلبلا داصلا رسكو ءافلا حتفب ( ايصفت دشآ هناف ) هلوق . دوعسم

 اذکو « انلفت » ظفلب ساع نب ةبقع ثيدح ىف عقوو « ةصفلا مسالاو . هليصافتب تطحا یا اذك تيصفت لوقت

 ثيدح ىلع ةدايز ثيدحلا اذه قو . زيبقلا ىلع بصن و , بابلا ثيداحأ ثا یموم یآ ثيدح ىف لسم دنع تمقو

 حصفأ اذلو « لبالا نم روفنلا ىف غلبآ اذه نأ اذه نو رخآلاب نيرمآلا دحأ هبشت رع نبا ثيدح ىف نآل « رع نبا

 ىف اهنکمآ ام تلفتلا بلطت لبالا نأش نم نال ءاماقع ىف لبإلا نم ايصفت دشأ وهلو لاق ثيح ثلاثلا ثيدجلا ىف هب

 اذه : لاطب نبا لاقو . كلذ ىف دشأ وه لب یافت هدهامتب مل نإ نآرقلا ظفاح كلذ كف « یسلفت اطار اهدهامتی م

 نف « ( رکذلل نآرقلا انرسي دفلو إل یلامت هلوق و ( الیقث الوق كيلع قانس انا ىلاعت هلوق نیت الا قفاوي ثيدحلا

 و رجو ؛ ةيش ىنأ نبا وه (نامثع انئدح) هلوق . هنم تلفت هنع ضرعأ نمو « هل رسي دهامتلاو ةظفاحاب هيلع لبقا

 « هدحو ىنيمشكلا دنع تشب قيرطلا هذهو . هلبق ىذلا دانسالا ىف روكذملا وه روصنمو « ديمحلا دبع نأ وه

 ىرابلا عف ۰٩ ج۱ - م



 نآرقلا لئادعف باتک . چ : مع

 قايل واسم ريرج قايس نأب رعشي وهو « هلبق ىذلا ثيدحلل ريمضلا « هلم د هلوقو « نسنلا ةءاور ىف اضيأ تتبثو

 هظفل و ريرج نع مهنثالث برح نب ريهزو هيوهار نب قحساب ان ورق ةبيش ىبأ نب ناهثع نع ملم هجرخأ دقو . ةيعش
 نم هلوق دعب دازو ,هناف» هلوق لدب ,دشآ وبلف» لاتو ء واو ريغب «اورکذتسا» لاق هنأ الإ روكذملا ةبعش ظفل واسم

 هرخآ ىف لاقو واولا تابثاب هبيش ىبأ نب نامع نع نایفس نب نسحلا نع ىلعامسالا هجرخأ دقو « اهلقعب م ممنلا
  مدحأل وأ - کدحال اش » ظفاب هلم ردنغ ةياور نم اضنأ ةبعش ثيدح ىف دنع ةن ١| ةدايزلا هذهو «هلةغ نم »

 اذکو « خا نآرقلا اورکذتسا لوقی و « یس ود لب : مب هللا لوسر لاق . تيكو تيكةبآ تین ی : لوقي نأ

 ( ةبعش نع كرابملا نبا نع رشب هعبات ) هلوق . دومسم نا نع ةلس نب قیقش نع شععآلا ةياور ىف هدنع تتبث

 یزورلا دم نا وه رشب و , ةيمش نغ ثيدحلا اذه اور ىف ةرعرع نب د عباق كرابملا نب هلا دمع نأ ديرب

 نبا نع كلذب درفت هنأ موب دقو , ةيزاجم هيلا ةعباتألا ةمسأو . هريغو ىحولا هدب ق هند جرخ نأ دق « یراخبلا خيش

 نأ اضيأ موبو « كراباا نبا نع سوم نب نابح قبرط نم ثيدحلا جرخأ ىليءامسالا ناف . كلذک سيل و كرابلا
 اضيأ دحا اهبجرخأ دقو ردنغ ةياوز نم هيف ركذ (( كلذك سيل و ةبمش نع كلذ ادرفنا كراوملا ناو ةرعرع نا

 لا ور نم ىذمرتلا همجرخا اذكو « ةبعش نع امهالك ىملايطا دراد ىنأو دسحم نب جاجح نع هجرخأو ؛ هنع
 نالهر مدخول نوكسب وبف ةدبع امأ ( هللا دبع تعم قيةش نع ةدبع نع خرج نبا همباتو ) هلوق ٠ یسلاطلا

 ابلصو ةعب امل هذهو  دوع.م نا وه هلأ ديعو « لئاو وبأ وه قيةشو « اهفخم نيتدحومو ماللا مضي ةباوأ یا

 نب هللا ديه ته ةبلس نب قيقش نع ةبايا يآ نب ةدوع ىثدح » ناق ج رج نبا نع ركب نب دمع قب رام نم لسم

 اذكو « قازرلا دبع نغ دحأ هجرخأ اذکو . هده, ام رک ذی لو « ین وه لب « هلوق ىلا ثيدحلا رک ذف « دوعسم

 نم لیلمت عفد ةعب الا هذه داراب دارا یراخبلا نأكو < ةدوع نع ةداحج نب دوخ قيرط نم ةناوع وبأ هجرخأ

 ىور : ليعامسالا لاق « دوعسم نبا ىلع ةفوةوم روصنم نع هل صوحالا ىأو ديز نب دامح ةباورب را لعأ

 ةنيبع نا امأو . رومن » نع صوالا وبأ امهاور اذکو « نيفوقوم اعم نيئيدحلا مصاعو روصنم نع دیز نب دا

 قايس رهاظ وهو ؛ روصنم نع ديمح نب ةديبعو نامبط نب هاربا امیج امهعفرو لاق . قلا فقوو لوالا دنسأف
 اعوفم ابرق فاصاا دنع یاس نایفس ةياودو . دواد ىأ نبا ابجرخأ ةدييع ةياورو : تلق . ىروثلا نأيفس

 نع لئاو ىنأ نع مصاع نع شايع نب وكب ىبأ قيرط نم دواد ىبأ نبا جرخأو ؛ لوالا كثيدحلا ىلع رصنقا نكل

 « للي هلا لوسد تعمس , هلوقب دوءسم نبا عرضت ةبابل ىبأ نب ةدبع ةياور ىفو « اعم نيئيدحلا اعوفرم هللا دبع

 هللا دبع نیا وه ةدحوملاب ( ديرب نع ) هلوق ۰ نا ملعأ هللاو روصنم نع همار نم ةياور ىوقي كلذو

 نیتمضب ( اباقع ىف هلوق . یرعشالا وه یسوم وبأو ۰ روكذملا هدج 3 ةدرب وبا هخيشو « ةدرب ىلأ نبا
 رکذو « ابلقع نم 5 ىنيمشكسا ةءاور ىف عقوو « ليحلاوهو هلوأ رم“ كب لاقع عمج فأاقلا نوكس زوج و

 ىف عقوو . فیحصت ىه لب « ةياورلا هذه ىلع فقأ لو ؛ نيمالب « اپللع نم » خسنلا ضرب ىف عقو ةنأ ینامرکسا

 ظفل نم ىدفتلا هیضتقی یذلا لصالا ىلع وف « اباقع نم » هاور نم : ىطرقلا لاق « امل ةعب لی رد

 هشت لصاحاو « ةيفرظلا وأ ةيحاصبل وأ « نم » ینمع نو كب نأ لمتحيف ءاغلاب وأ ءايلاب اور نم ااو : تلقا تلفتلا

 نيب عفو هییدتلا نأ ريرحتلاو « لاق اذك , هب ةقلعتم تیقبو اهلاقع نم تتلفت یا ةقانلاب نآرقل هنم تلفت نم



 e م ۱ ۰۰۳۱۰۰۰۲( ثيدحلا
 نآرقلا نيب سيل : ىرطلا لاق . طبرلاب ظفحلاو « ةفانلاب نآرقلاو , ةنانلا بحاصب هبش نآرقلا لماغ : ةثالثب ةنالت
 نآرقلا ةظفاع ىلع ضحلا ثيداحالا هذه فو . ىنعملا ىف هيبشتلا عقو نكس ٠ ةثداح یهو ميدق هنآل ةبسانم ةقانلاو
 هفدصب عوطقملا رجلا دنع ملا ريخالا قو « دصاقلا حاضيال لاثمالا برضو « هتوالت رارکتو هتسارد ماودب
 یعدا نمیف لاق نأ ةجح دوعسم نبأ ثيدح ىف نأ ىدرادلا نع نیما نبأ ىحر ةيعمأ نس رودص ىف هتيملت ى ةفلایم

 یعدلا ني سلا وأ « ءارإ وأ ة ةنيب یعدا وأ « تين تنك : لاقف ةئيبلا هيلع تماق مث فلحو رکن أف لامي هيلع
 لاق اذك ٠ كلذ ىف رذعيو هل نوكي كلذ نأ

 رةبادلا ىلع ةءارقلا ساب - ۶

 ل نب هللا دبع تعم“ لاق سابإ وبأ ینربخآ لاق "هم ان دح لاهم نب جاح = او ل ۶

 حتفلا ةروس هتلحار ىلع أرقي وهو ةكم حتف موي للك لل "لوسر تیار+ لاق

 دوادار ابا هلقث دقو ٠ كلذ هركنم ىلع درلا ىلإ راشأ هئأكو ٠ اهكارت یا ( ةيادلا لع ةءارقلا باب ) هلوق
 دارأ اع] : لاطب نبا لاقو ۰ اهريغو ماخلا ىف نآرقلا ةءارق ىف ةرابطلا باك ىف ثحبلا مدقتو + فلسلا ضعب نع

 مث هدورظ ىلع اووتتل إل یلاصت هلرق ةنسلا هذه لصأو « ةدوجوم ةنس ةيادلا ىلع ةءارقلا ىف نأ ةمجرتلا هذ
 هماهتب مدقت دقو ۰ ارصتخم لفغم نب هللا ذبع ثيدح فنصملا ركذ مث. ةيآلا ( هيلع م ر وتسا اذا کبر ةمعن اورکذت

 باوآ « حتفلا ةروس ريسفت ىف

 آل .نايبصلا ملت سیساپ -۵
 ىذلا "نا م لاق ريبح نب 0 رش ی ن 00 ةناوع وبأ انثدح ليمامسإ نب یموم یر — ۵

 دفو نینس رشع ”تربا انأو شب فلا لوسر قو نابع نا لاقو لاق . کاوه" لصفال هنوع دن

 ١ محلا تارق

 [ ۰۰۳۹ : ىف هفرط - ٠۰۴۰ ثيدحلا ]

 سابع نا نع ریہ ن ديعس نعركي وبأ انريخأ شه ان دح مارا نب "بوقمی شو < ٩

N EERلصقللا : لاق ؟ كلا امو : 4 ”تلقف . يلي فا لوسر  » 

 ديعس نع كلذ ةيهارك تاج دقو . كلذ هرك نم ىلع درلا ىلإ راشأ هلأك ( نآرقلا نايبصلا ميلعت باب ) هلوق
 ىتح نآرتلا مالغلا اولی نأ نوهركي اوناک , ھارپا ظفاو امهتع دواد ىنأ نبا هدنسآ و ىمخالا ميهادياو ريبج نيا

 اضيأ دواد ىنأ نبا دنع هظفلو « هل لالملا لوص> ةرج نم كلذ ةهارك نأ ىلع لدي ريوج نب ديعس مالكو « لسقعی

 ءاريغص امالغ مدق هنأ سيق نب تعشالا نع حیح دانساب جراد « نيح دعب ىصلا أرقي نوكي نأ نوپع اولاک»

 « هدنع هخوسرو هتويث ىلا ىعدأ هلآ كلذ زاجأ نم ةجحو . نآرةلا همدق نکل و « هتمدق ام : لاةف هيلع اوباعف

 مث افر الوآ یصلا كرتي نأ بحتسي هنآ ىلع لدي ريبج ني دیعس مالکو . رجحلا ىف شقنااک رفصلا ىف ملعتلا لاقي اک



٩ Atكس م مس سس نآرقلا لئاضف بانک  
 ىذلا نا : لاق ريبج نب ديعس نع ) هلوق 5 لا هللاو صاخشالاب فات كلذ نأ قحلاو « جيردتلا ىلع دجلاب خوب
 ( ا تأرق دقو نینس رشع نبا انأو لپ هلا لوسر قوت : سابع نبا لاقو لاق « كسلا وه لصفنا هنوعدت
 یرخالا ةياورلا ىف هلوق ىف ريمضاا نأ ىلع لاد وهو « ریپچ نب ديعس مالک نم كحاب لصفلا ريسفت هيف اذک
 تلق لعافو سابع نءال ريمضلا نأ ردابتي ام فالخم رشب وبأوه تاق لعافو « ريبج نب ديعسل «محنا امو هل تاقفد
 قلطب و ؛ خوسنم هيف سيل ىذلا کحاب دارملاو « كلذ نع هخيش لأس اممم لك نوكي نأ لمّدحتو , ريبج نب ديعص
 تارجحلا نم ىهو الوصف ترک ىلا روسلا لصفلاب دارملاو «لوصالا لهأ حالطصا وهو ؛هباشتملا دض ىلع عحا
 تظفح ىناف ريسفآلا نع واس » سابع نبا لوق ىلا ةجرتلا ىف راشأ فنصلا لعاو « حيحصلا ىلع نآرقلا رخآ ىلا
 هللا لوسر ىفوت» سابع نبا لوق ضایع لكشتسا دقو . هنع حیح دائساب هريغو ديعس نبا هجرخأ «ريغص انأو نآرقلا
 « مالتحالا زهان عادولا ةجح ىف ناك هنأ سايع نبا نع رخآ هجو نم ةالصلا ىف مدقق ام, « نيئس رشع نیا انأو قلم
 هنعو « كردي ىح لجرلا نونتخ ال اوناكو « نيتخ انأ و تام ب ىلا نأ » رخآ هجو نم ناذثتسالا ىف فأيسو
 ىرهزلا ثيدح : لاقف ليعامالا كلذ لاکشتسا ىلا قبسو ٠ ةنسةرشع سم نبا بِي ىنلا توم دنع ناك هنأ اضيأ
 رشب ىبأ كرد : لاةذ یدواذلا لابو .اذه فا خم  ةالملا ىف ىض» ىذلا ینمی ۔ سايع نا نع ہلا دیسع نه
 ىلا عچار « نيئس رشع نبا اناو د هلوق نوكي نأ لمتحي هناب ضایع باجأو ۰ مو - بابلا اذه ىف ىذلا ینعی =
 نينس رشع نبا اناو ملا تعج دقو مب ىنلا نوت : مالكلا ريدقت نوكيو ؛ مب ىلا ةافو لا ال نآرقلا ظفح
 ثالث هد ىنلا ةافو دنع هل ناک سابع نا نأ ان دنع حیحصلا : سالفلا ىلع نب وربع لاق دقو , ريخأتو ميدقت هيفف
 مزج هبو-ةرشع عبدأ نبا ناك هنأ ىريب زلا بعصم نع قولا ديفا لوجع یال هوڪو . اماکتسا دق هم ةرشع
 ةيل املا آ نع قبلا دروآ و ؛دوبشلا وهو ةرشع ثالث لوف ىحو ةرشع تس لبق هنأ ىح مث « ملا » ىف یمفاشا
 ىدحإ درو ولو « لاوقآ ةتس هدبف « ةرشع ینث نبا انأو مب هللا لوسر دبع ىلع ما تأرق و سارع نبا نغ
 بسنلا لهأ نم هريغو راكب نب ريبزلا لوق هيف لصالاو : تلق . ةرشع تس ىلا رشع نم اهثآل ةعبس تناکسا ةرشع
 ىبال هوحنو ٠ بلاط ىبأ ةاقو لبق كلذو « بعدا ف مشاه ونب و نینس ثالثب .رجملا لبق یزاک سابع نبا ةدالو نا
 نأب ربشالاو  هدنس تزن 1 امهم الك ناف ةرشع ی و ةرشع تس الإ تاناورلا فلدخم نيب عمجا نکس و ٠ كمع

 ىلا رظنل اب ةرشع سمخ قالطاف ءاهدعب یا ف لخدو اهلنکتسا امل غلب مث ةرشع ثالث براق ال مالم-الا زها نوكي
 ىتأيسو «امهدحآ رب ةرشع عبرآ قالطاو « رسكملا ءاغلإ ىلا رظنل اب ةرشع ثالثلاو رشعلا قالطاو ؛ نرسکدا رج
 عم لصفلا لوأ ىف فاّدخاو .ىلاعت هللا ءاش نإ ناذثتسالا باتك نم « ريكلا دعب ناتخلا باب » ىف اذهل دیم
 الو تركذو « برغملا ىف ةءارقلاب ربجلا باب »ىف اهتركذ لاوقأ ةرشع ىلع نآرقلا نم ءزج رخآ هنأ ىلع قافتالا
 نآرقلا عيمج هنأ اذاش

 ؟ اذكو اذك ةْيآ تیس لوقي لهو نآرقلا نايسن بیساپ - 1
 € هلا ءاشام الإ یس الف كل رقنس ر) : ىلاعت هللا لوقو

 تلاف اهنع هللا ىضر ةشئاع نغ ةر نع "ماشه انثدح ٌةدئاز اندح ىبحي نب ميراشزم ۷



 1 ۵۰۲۹ - ۵۰۳۷ ثيدحلا

 «اذک ةروس نم یا اذکو اذكى نركذأ دل « هلا هم "رم : لاقف دجسملا ىف أرقي الجر هلل یا م د

 ن ىلع ةمبات ۰ اذك ة روس نم "ن مطقسأ : لاقو ماشه نع 'ىسيع انآدح ونومیم نب دب نب دج اش

 ماشه نع ةدبعو رپسم

 مس » تلاق ةشناع نع هوبأ نع ةورع نب ماشه نع ةماسا وبأ ان دح ءاجر ىبأ نب دجا شم - ۳۸

 نم اهنيسنأ تنك اذکو اذک ةيآ ىنرك ذأ دقل ها حرت : لاقف ليلاب رةروسىف أرقي الجر كك للا لوسر

 « اذكو اذك ةروس

 : بكم بلا لاق » لاق هللا دبع نع لثاو ىبأ نع روصنم نع ناینم اندح مین وبآ اشو ے ۹

 « سن وه لب ۽ تيكو تيك ةيآ تين لوقي مدَحألام سش
 اذكةبآ تيسن لرق نع یهللا نأ ديرب ةنأك؟ ( اذكو اذک ةيآ تيسن لوقي لهو . نآرقلا نايسن باب ) هلوق

 نأ لمتح و « ظفللا اذه لوقل ةيضتقلا نايسنلا بابسأ یطاعت نع رجزال لب « ظفللا اذه نع رجزال سيا اذكو .

 نایسنلا نال كلذ لوق هيلع عنتع | دابجلاك يد ساب هلاغتشا نغ هئايسن أشن نف : نيتلاح ىلع ةحابإلاو عنملا لرقي
 از نمو . هسقن ىلا ناسنلا ةبسل نم ی لا نع كلذ نم درو ام لمع كلذ لعد «"ینید لامه] نع افن

 هللا لوقو) هلو نایسنلا تاسأ هياءاعتل هيلع شاع اروظع ناک نإ اس الو - ىويند ماب هلاغتشا نع هنايسف
 الف إل هلوق ىف ءال» نأ ر هک ا هيلع ام دایتخا ىلا هنم ريصم وه ( هللا ءاش ام الإ سنت الف كئرقنس ) ىلاعت
 نيسلا ىف عابشإلا عقدو < ةيهان « ال د نإ ليق دقو « هايإ ه 1 رقأ ام ىسني ال هنأ هريخأ هللا نأو « ةا €( ینت

 «ىنالسا ءیش كانه سيل و كربتلل وه : ءارفلا لاقف ءانثتسالا ىف فاتخاو . رثكأ لوآلاو « ىألا سور بسانتل

 کيسن نأ هللا دارأ ام الإ : سابع نبا نعو , ةثوالت عفر 7 نأ ی ىأ 4 هللا ءاش ام الإ ةداتقو نسملا نعو

 لمعلا كرت ال ىأ ( ىدنت الف ىنعملا ليقو « دغب هركذنس نكمل ةيرشبلا عابطلا نم هيلع تلبج امل ليقو « نسل
 نايب مدقن دقو : لجر توص ىأ ( الجر ب يتلا عمس ) لوق . هب لمعلا كرتتف هخسنپ نأ هللا دارأ ام الإ هب
 « ةروكذملا تانآلا نييعت ىلع فأ 1 اذك روس ن رم ةا اذكو اذك ىف ركذأ دة ) ۹3۰ . تادامشلا باتک ىف ها

 امهرد اذ کو اذیک هيلع نأ رنأ نميف لاق محلا دبع نبأ نآل ةیآ نورشعو ىدحإ] كلذي داراا نآ معز نم برغأو

 لاق ناف : لاق . كلذ هيلع عقب م لقأ هلال نيمهردي ]رقم نوكي : ىدوادلا لاقو . امهرد نورشعو دحأ همزلب ةا

 . قاعا ىأ نب سنوي نبا وه ( ىسيع انئدح ) ةيناثل' قيرطلا ىف هلو ٠ دحاو مهردي ارقم ناك امهرد اذك "ىلع هل

 ةظفللا هذم هيف دازو ر وكذملا نتملاب ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ىنعي ( نهتطقسا لاتو ماشم نع ) هلو

 ةنأ اذكو اذک قر ذأ دقل ء هللا هحر : لاقف و ظفاب هجولا اذه نم تادارشلا ىف مدقت دقو « نهطت-آ » یعو

 ی رذ الو « شک الا اذک ( ماشه نع ةديعو رهسم نب ىلع همبات ) هلوق . «اذكو !ذكة روس نم نهتطتسأ

 جرخأ دقو . هخبش ال رپسم نب ىلع قيفر ةدبع ناف < طاع وهو « ةدبع نع زرسم نب ىلع هعبات » یییمشلا



 نآرقلا لئاضف باک ۷ ۸۵
 ىف ناملس نبا وهو ةدبع قیرط جرخأو « اهطقسا د ظفلب اذه لی ىذلا بابل رخآ ىف رپسم نب ىلع قب رط فتصلا
 ءاهتطةسأ» هلوقل ةرسفم یه ( اهتيسنأ تدك ) ةثلاثلا ةياوزلا ىف هلوَق ٠ ءاوس نوم نب ىلع ظفل لثم هظا و تاوغدلا
 سيا نونلا حتفب « اهتيسن تنك د لیعامالا دنع ماش» نع رمعم ةياور قو ؛ ادم ال انایس اهتطةسأ لاق هناکف
 هرک ذتی ىذلا ةثامسن اهدحأ : نيمسف ىلع ن وكب نآرةلا نم ءىثل اک ىنلا نم نايسنلا : ليعامسالا لاق ةزمه اهلبق
 کشم رشب انآ امتاد وپسلا ىف دومسم نا ثيدح ىف عم هلوق لدي هيلعو « ةيرشبلا عابطلاب مئاق كلذو « برق نع
 ىلاست هلوق ىف ءاتثتسالاب هيلا راغلا وهو « هترالت خسا ةدادإ ىلع هباق نع هللا هعفر نأ ىتاثلاو « نوسان ام ینا

 . نحت اذإ ١ ىلاعت هلوق رهاظا لاوزلا عبرس ضرامف لوألا مسقلا اماف : لاق ( هللا ءاش ام الإ یت الف كئرقنس ١
 أرق نم ةءارق لع ( امسنن وأ ةبآ نم خسان ام إل ىلاعت هلرق ىف لخادف ىتاثلا امأو ( نوظفاحل هل ان]و ركذلا انلزث
 كثيدسحلا قو ٠ ةرقبلا ريسفت ىف ام أرق نم نايب و ةءارقلا هذه هيجوت مدقت دقو : تلف . ةزمه ريغ نم هلوأ منع
 ایهدجا: نيطرشإ نکل غالبا هقيرط ايف اذکر « اقلطم غالبا هقبرط سبل ايف يلج ىنلا ىلع نايسألا زاجأ نمل ةجح
 لهو ٠ هدیفب اماو هسفنب اما هركذت هل لصع لب ةثايسأ ىلع رمتسإ هل هنأ رخألاو « هءيلبت هنم مش م دا هلأ
 ضمب و نييلوصالا ضءإ معزو . الصأ نارسذلا هيف هيلع زو الف هفیلبت لبق اماف « نالوق ؟ دوفلا اذه ىف طرتشي
 الإ سأ نييلوصألا نم ه لقب : ضايع لاق « سیا هتروص هم مة! او الصا نايس هنم عقب ال نأ ةيفوصلا
 دجساا فو لیلا ىف ةءارقااب ترصلا مفر زارج اضيأ ثيدحلا فو . فيعض لوق وهو ۰ ىنبارفسالا رفظملا 1
 لمج نم مهنف نآرقلا نايسن ف فلسلا فاتخاو . كلذ هنم لوصحلا دصقي مل ناو ريخ هتبج نم هل لصح نا ءاعدلاو
 هيسن مث نآرقلا لمت دحأ نم ام : لاق افوق وم محارم نب كاحضلا قيرط نم ديبع وبا جرخأو « رئابكلا نم كلذ
 بئاصملا مظعأ نم نآرقلا نايسنو ( عید ! یبسک اف ةيبصم نم مكب اصأ امو  لوقب هللا نال ۽ هثدحأ بنذي الإ
 مظعأ اينذ رأ لف ما بوتذ لع تضرعو اعرف م سفأ ثيدح نم ىذمرتلاو دواد وبأ هجرخآ اع اضيأ اوجتحاو
 هون لرم رخآ هجو نم دواد نأ نا جرخأ دقو .فعض هدانسا ىف « ایست مث لجر ایت وأ نآ_ةلا نم ةروس نم
 لعتی نأ بونذلا مظعا نم دعن انك » افوقوم ةيلاعل نآ قبرط نمو « کراتو نآرفلا لاح نم مظعأ » هظفلو
 ٠ نآرقا یاب ىذلا ىف حسیحم دانساب نيريس نبا قيرط نمو . دیج هدانسإو « هانی ىتح هنع ماني مث نآرقلا ل-جرلا
 هللا قا هيسن مث نآرقلا أرق نم » اعوفم ةدابع نب دعس نع دواد یالو . اديدش الوق هيف نولوقيو هن وهرگب اوناك
  ضارعالا نأب جتحاو ینابورلاو مراك.ملا وبأ ةيعفاششلا نم هب لاق دقو « لا اضرأ هدانس) قو « مذجأ وهو
 نم : ىطرقلا لاقو ٠ هساب نواهتلاو هب ءانتعالا مدع ىلع لدي هنابسنو < نآرقلا ناسف هنع بسی ةوالنلا نع
 le حز زر" یتح ةينيدلا ةبئرلا هوم لو ! اذاف , هظفع 0 نم ىلا ةيسنلاب هتبتر تلاع دف هضمإ وأ نآرقلا ظفح
 ملسعلا دعب لوجلا ىلا عوجرلاو « لبجلا ىلا عوجرلا ىلا ىضغب نآرقلا ةدهامم كرم ناف « كلذ ىلع بقاعي نأ بسا
 هقأادبع ثيدحح ركذ مث . نآرقلا امف | قبال اموي نوعبدأ هلع رع نأ لجرلا هركي : هب وهار نب قاع لاقو . ديدش
 ذئسلا ىف نایفسو . ابيرق هحرش مدقت دقو « تيكو توك ةيآ تيسن لوقي نأ مدحأل ام شب » دوعسم نبا وهو
 ريخلا نم ببسلا عوطقم ليقو « ةجحلا عوطقم لبقو « ديلا عوطقم ليقف « مذجأ » ىنعم ىف فاتخاو . ىروثلا وه
 دنع ةمادق نب ةدئاز ةياور ىف نأ هديؤيو ٠ ةقيقح اموذجم رشح لوقو . ةبراقتم مو < ريخلا نم ديلا ىلاغ ليقو



AV ۰ ۳۳ E كيدحلا 

 لا قو اذإ اذک روس نم اذک ةآ تطقسآ ءرملا لوق زاوج هیف و« موذج وهو ةمايقلا موي هللا ىتآ » دبمح نب دبه

 رهو . تلفغآ لق لب ؛ اذک تطةسأ لقتال : لاق ىلسلا نحرلا دبع ىنأ قبرط نم دواد ىبأ نا جرخآ دقو . هلم .

 ايجاو ےیل و نسح بدأ

 اذکو اذکة روسو ةرّثلا ةروس لوقی نأ ام رب : | نم اپ - ۷

 .نءرلا ردبعو ةمقلع نع مهار[ ینئدح لاق ”شمعألا ايثدح ی انثدح صفح نب ره اشو - ۰

 ىف امهم أرق نم ةرقبلا رةروس رخآ نم ناتبألا : علي بلا لاق ١ لاق ”ىراصنألا دومسم ىلأ نع دیزپ نبا

 < هاینک دليل

 مولا ثيدح نع ريب زا نب ةورع ینربخآ لاق یره زا نع بیمش ان ربخآ نابلا وبآ شرم - 01

 ماز نب ميكح نب ماشه تمم : لوقي باطما نر "رم امم » ابيل یرافلا دبع نب نهرا دبعو مر نبا

 اهينثدقي م ةريثك فورح ىلع اهژرقب وه اذاف هتءارقل تعمتساف « لب هلا لوسر ةابح ىف ناقرفلا ةروس أرقي

 ىلا ا كأرقأ نم : تقف هتبماف لس ىّتح ترظاناف «ةالصلا ىف هرواسأ "تدكن « لل هللا لوسر

 هذه ىنأرقأ ومه هب هللا لوسر "نإ اوف , .تبذک: هل تقف »اب شا ؛لوسر اهينأرقأ لاق . رقت كتمت

 ۱ ”ةروس ارقي اذه تعب ىلإ « هللا لوسراي : تاقف مدرقأ لي هللا لوسر ىلإ هب ”تقاطناف . كتم ىلا ةروسلا

 ىلا ةءارقلا اهأرقف « اهأرقا ماشهاب : لاقف . ناقرفلا ةرو- ینتآفأ كنإو « اهينئرقت "۸ فورح ىلع ناةرثلا

 هللا لوسر لاقف « اهنأَر قأ ىلا اهنآ رقف « ”رمعاي أرفا : لاق مث . تلزنأ اذكسه : كي هلا لوسر لاقف « هتم

 « هنم رسیتام ارد رفاف « نرحآ قعبس لع "ل زنآ نآرفلا "نإ : لر هللا لوسر لاف ۹ تل زنا اذکم : هل

 ابن هللا ىضر ةشناع نع هيبأ نع ماشه انربخآ رهسم نب لع انربخأ مدآ نب رشب اشر - ۲

 اهتطقسا ةيآ اذکو اذك ىنركذأ دقل « هللا عل جلا ىف لیلا نم أر قي اراق ڳر “یبا ممس» تلاق

 « اذكو اذك ةروس نم

 كلذ هرك نم ىلع درلا ىلا كلذب راشآ ( اذکو اذک ةروسو ةرقبلا ةروس لوقي نأ اسأب رب مل نم باب ) هلوق

 فسوب نب جاجحلا عمس هنأ شحعالا قي رط نم جملا ىف مدقت دقو ؛ اذک اهیف ركذي یا ةروسلا الإ لاقي ال : لاقو

 دوعسم ىلأ ثيدح : ضايع لاق « دوفسم ىنأ ثيدحي هيلع در هنأو , اذک اهف ركذي یا ةروسلا : لوقی ريثملا ىلع
 ةروسلا لوقت : لاتو مبضمب ههركو مهضعب هزاجأف اذه ىف فلتخا دقو « اهوحنو ةرقبلا ةروس لوف زاوچ ىف ةجح
 ال جاجحلا لوق ركنأ ىمخنلا ميهاربا نأ جا بانك نم ىرلا باب ىف مدقت دقو : تلق . ةرقبلا ابف رکذت ىتا

 هدروأ ام ةجحلا ىف اذه نم ىوقأو ؛ ذوعسم ىبَأ ثيدح دروأو « ةنس امن لس ةاور ىفو « ةرقبلا ةروس اولوقت



AR 
 نآ رق لئاضف باتک - ۰

 e راكذألا »ف یوونلا لاو ٠ ىنلا طظفل نم ةيربح ةريثك ثيداحأ هيف تءاچو < 2 ىلا طظفل نم فما

 ضب لاقو . كلذ ىف ةهاركالو قابلا كلذكو توبكتعلا ةروسو - لات نأ ىلا - ةرقبلا ةروس لوةي نأ زوج
 نأ نم رنک ا لقب هللا لوسد نع ةيف ثيداحالاو « ريهامجا لوق وهو « لرالا باوصلاو « كلذ ركب : فلسلا
 عوام ثبدح هيلا راشلا ضمبلا هيلأ بهذ ام قفاوب اف ءاج دقو : تاق . مدعب نف ةاحصاا نغ كلذكو « رصحم
 ونآ » هجرخآ « هلك نآرقلا كلذکو ءاسنلا ةروس الو نارمع لآ ةروس الو ةرقرلا ةروس اولوقتال » هعفر سنأ نع
 هدردآ و . فيمض وهو راطعلا نوميم نب سیبع هدنس فو « « طسوالا » ىف ىناريطااو « هدئاوف ىف عناق نب نيسحلا
 فرلأت باب » ىف مدقت دقو : تاق . ركذم ثيدح وه : لاق هنأ دحأ نع لقنو « تاعوضرلا » ف یزوا نبا
 لاق « اذک اف ركذي ىتاا ةروسلا ىف اهوعض لوتب ناك لب یا نأ شايع نبا نع یمرافلا ديزإ ثیدح « نآرقلا
 :تلق ريسافتلاو فحاصلا ف زاوجلا ىلع عاجالا رقتسا نكداو « طوحأ كلذ نأ كش الو : هريسفن ىف ريثك نبا
 « قازرلا دبعو یلکسا نيمدقتملا نمو متاح ىبأ نب دمع وأ مم نيرسفملا نم ةعامج روكذملا طايتحالاب كس دقو
 ةرتبلا ةروم كلوقك اذ" ةروس لاقي ال نأ نآرقلا ةمرح نم نأ ىذمرتلا ميكسحلا نع هريسفت ىف ىطرقلا هلن و
 دونم نآ ثدح نأب ىطرقلا هبقمتو ۰ اذک امف رکذب ىلا ةروساا لاةب اعاو « ءاسنلا ةروسو لحنلا ةروسو
 تدحو « زاوجلا ىلع الاد هةنا و نمو د وعسم ۹ ثر دح نوکیف « ناكمإ عم ةض راعمال لاقي نأ نکع و  هضرامی
 : هل مجرت امل دبشت كثيداعأ ةثالث بايلا ف فصلا ركذ مث . لأ هللاو ىلوالا فالخ هنأ ىلع لو تبث نإ قنا“

 تعم و ريع ثردح ىتاثلا . ابيرق هحرش مدت دقو < ةرّدبلا ةروس رخآ نم نيدبالا ىف دوعسم ىبأ كثيدح اهدح أ
 ثا اثلا «٠ فرحآ ةعيس ىلع نآرقلا لز باب , ىف هحرش مد" دقو , ناقرفلا ةر وس ار ماز> نب يلح نب ماشه
 هيلع هيبذتلا مقل دقو « هليق بايلا ق روکذلا ةشااع تر دح

 ( الی آر تل لرو ىلاعت هلوقو « ةءارقلا ىف ليترقلا بیس اپ - ۸
 ( تک ىلع سائلا ىلع ها رتقل هانف رف ت ارو رل ىلاعت هلوقو

 ءانلصف : هانآرف سابع نیا لاق . لصفي' : قرفی اهيف . ملا هك "نهي نأ هرکی مو
 اودخ» لاق هللا دبع نع لئاو ىلأ نغ لصاو انادح نومیم نب یدهم انثدح نامنلا وبأ ایم - ۳

 ”اظفحأل یو « ةءارقلا انعمس دق اإ ٠ رمشلا ذك ذه : لاقف « ةحرابلا لصفلا تأرق : لجر لاقف « هلا دبع ىلع
 « مح لآ نم ورا اف نب وو رق نق ىنلا نج 3 ناك یا ءان را

 سابع نا نع 5 نع ديعس نع ما نأ ن ف وم نعرب رج ان دح لی ی 60 اشزم سس 5

 . ”ليربج هيلع لزن اذ] متي هللا وسر ناك : لاق « هب لجعتا كن اسل هب كرمت ال إل هلوق ىف امنع هللا یفر
 ىف ىتلا يالا هللا لزلأف « هنم فرعي تاكو ؛هيلع لدشیف « هیتنشو هناسل هب كل رحم ام ناكو « ىحولاب

 ىف هم نأ انيلع "نخ ( هتآرقو مع ادلع هنإ « هب لجمتل كنم هب رحم الزب : اقا موی. میل )



 ۸۹ 4-۰ - ۵.4۲ ثدحلا

 هني نأ انياع نإ لاق (ینات انيلع "نإ "مث ) عمتساف ءايلزنأ اذاف € هآرق من ءانأرق اذان هنآرو كرئدص

 « هللا مدعو اك مأرق بهذ اذاف  فرطآ لیربج هات اذإ لاک و : لاق ٠ كناسلب

 هلوقو) هلوق . امیناعم مهف ىلا ىعدأ نوکیل اهئادأ ىف ىنأتلاو ابفورح نييبت ىأ (ةءارقلا ىف ليئرتلا باب) هلوق

 ىف دهاجم نع حرص دنسب یراطلا دنعف « اهريسفت ىف فلسلا نع درو ام ىلا ريشي هنأك ( اليئرت نآرقلا لئرو ىلاعت

 مل نإ كلذب سالاد . انابب هنيب : لاق ةداتق نعو . ةدؤت ىلع ضعب رثإ هضءب : لاق ) نآرقلا لرو  یاعت هلوق

 هلوق ٠ هجج ون ینأیس (شکم ىلع ساناا ىلع هارقتل هانقرف انآرقو یلاعت هلوقو ) لوق ٠ ابتسم نوكي بوجولا نكي
 هرکی ىذلا امتاو < عارسالا ةهارک مزلتسیال ليئزتلا بابحتسا نأ ىلا ريدي هنأك ( رعشلا ذبک ذب نأ هرکی امو )
 نبا راكنإ باپلا ىف ركذ دقو . اپجراخ نم جرخ ال وأ فورحلا نم ريثك خي تیحم طرفملا عارسالا وهو ذهلا

 ةرب ره نأ هبدح نم ءايبنألا ثيداحأ ىف مدقت ام عارسالا زاوج ليلدو « رعشلا اذبكةءارقلا ذ نم ىلع دوعسم
 قرفپ ) اہف هلوق . « جرست نأ لبق نآرقلا نم غرفيف « جرستف هباودب ىمأي ناكف « نآرقلا دواد لع فخ » هعفر

 ةحلط يآ نب ىلع قيرط نم جرج نبا هلصو ( هانلصف هانقرف سابع نبا لاق ) هلوق ٠ ةديجع ىبأ ريسفت ره ( لصفي

 امبمارق طقف ةرقپا أرق لجرو نارمع لآو ةرقبلا أرق لجر نع هلأس الجر نأ دهاجم قرط نم ديبع ىلأ دنعو « هنه
 ىلع هأرقتا هانقرف انآرتد إل الت مث. لضفأ طقف ةرقبلا أرق ىذلا : لاقف « دحاو امهدوح و دحاو اميعوكر دحاو

 : لاقف ثالث ىف نآرقلا ًارفال قلو « ةءارقلا عبرع ین سابع نبال تلق » ةزح ىبأ قيرط نمو (ثكم ىلع شانلا

 ةرح نآ نع یرخآ قیرط نم دواد ىنأ نبا دنعو « لوقت اي أر ذأ نأ نم ريغ اهر دن اف اباترأ ةرقبلا أرقأ نال

 بحأ ةروس أرقأ نال : سابع نا لاقف . ةلل ىف نآرقلا أرق نإ « ةءارقلا عيرس لجر ىفا : سایع نبال تلق د

 ةبج ليئرتلاو عارسإلا نم لكل نأ قيقحتلاو ,كباق ابعويو كينذأ اهعمس5 ةءارق أرقاف العاف ديال تنك ن ٠ ىلإ

 لضفي نأ عنتمي الف « تایجاولا نوكسلاو تاكرملاو فورحا نم ءىثب لخمال عرسملا نوكي نأ طرشإ « لضف

 ةدعب قدصت نك عرسأ نمو « ةنمثم ةدحاو ةرهوج قدصت نكلمأتو لتر نم ناف ءايوتسي نأو رخآلا امهدحأ

 م . سكملاب نوكي دقو « تاي رخالا ةميق نم شك أ ةدحاولا ةميق نوكن دقو « ةدحاولا ةميق اهتميق نكل رهاوج
 ةيناتحنو ةلمب نايح نبا وه ( لصاو انثدح ) هلو « دوعسم نبا ثيدح امس دحا : نيثيدح بالا ىف فنصلا ركذ

 ةئييع ىبأ ىلوم لصاو هنأ « فارطألا » ىف فلخ معزو « ىليعام الا دنع احرص عقوو « قوكلا بدحألا ةليقث

 نييفوكلا نع ةياور هل تسيل و « نيبرضبلا نع هتياورو ىرصب ةنيبع أ یوم ناف كلذ ىف هوطلغو « بلبملا نبا
 دومسم نبا ىأ ( هللا دبع ىلع انودغ : لاق هللا دبع نع لئاو نآ نع ) هو ۰ فوك اذه لصاو خبشش لئاو وبأو

 دازف ىراخبلا هنم هجرخآ ىذلا هجولا نم لم هجرخأ دقو «ارصتخم هدروأ اذک ( لصفملا تأرق : لجر لاقف )

 « ةبينه بابا اب ان کف « انا نذأف بابلاب انيلسف « ةادذلا انلص ام دمب امون دوعسم نب هقا ديد ىلع انودغ » هلوأ یف

 ؟ ما نذأ دقو اولخدت نأ مكمنم ام : لاقف حیسی سلاج وه اذاف « انلخدف ؟ نولغدت الأ : تلاقف ةيراجلا تجر

 ةحرابلا لصفملا تأرق : موقلا نم لجر لاقف . ةلفغ نع مآ لآي متانظ : لاق « مهاذ تيبلا لهأ ضعب نأ انتظ : انلق
 هاتأ الجر نأ دوفسم نب هللا دبع نع » دز نب دوسالا قبرط نم دلو « رعشاا ذيك | "ذه : هللا دبع لاقف , هلك

 یرابا مف ۵ ٩ ج۱۲ م



۹ 
 د ا ت ب نآرقلا لئاضف باتک ۔ >

 ةنونملا ةمجملا لاذلاب و ءاملا حتفب « ۳۵ » هوقو . ثيدحلا اذه ىف لئاو ىبأ نع روصم قب رط نم لسم هجرخآ . ا نانس نب كيبن وه لجرلا اذهو « لقدلا شكو رعشلا نك تذذ لب : لاقف « ةعكر ىف لصفلا تأرق : لاقف
 نأ امهثيب عمجاو « لصفملا لوا اوز نرشع » هيف لاقف قيقش نع شعالا قبرط نم « نآرقلا فيلأت تاو ىف مدقن ( ةرشع یا ) هلوق ۰ « هواصفتا لصف اما » ةصقلا هذه ىف لاق هنأ هللا درع نع لئاو ىنأ نع راسي قیرط نم دوصتم نإ لعدم داعو . عدلا ةءرس للا لصأ و۰. رمشلا دشاب اک لمأت ريغب ةءارقلا ةعرس هاتعم ىناطخلا لات
 یا ( مماح لآ نم ) هلق . بيلغت ال اذه لمف « معو ناعدلا مح نهرغآ دوعسم نبا فيلأت لع شعألا ةياور رخآ ىف ناف « هریغ فیلات فالخ ىلع دوعسم نبا فيلأت نوکی نأ لمت نکل ٠ حجرملا لع لصفملا نم تسيل ناعدلاف الإد « لغت عیب ١ ىلع لصفلا قالط]و « اعم یلاو ناغدلا ةروس ريغ ةرثع نائلا
 نوعرف لآ اولغدأ ل لات هاوقک وعو « هسفن دراد ه ديرب « دواد لآ و هلوق : ىناطحلا لاق , هفت دواد ىنعإ « دواد لآ نيمازم نم ادامزم قوآ هلا ,یموم ىبأ ثيدح ىف اک امسفت مح ديرب : لیتو «مح اوا ىتلا ةروسلا
 باذعلا دشآ لخدب ینلا ناك ول هدام متي اع)و : لاق هليوأت فلاغ هلياد نأب نيدلا نا هیقمآو ( باذملا دشأ
 « محو و اهدحو ,لآ» ىنمي الصفتم ةاتکلا ىف درو فرحلا اذه نأ الو : ىتامركلا لاتو . هدحو نوعرف
 روكذملا لاتحالا دوی وهو «مماوحلا نم نهرخآ , ةروكنلا شععالا ةباور ىف معأ « واو ابف تسول اضيأ ةءاورلا نكل : تاق . مماواا نم نيئروسو :ردشتاو : سنا فرمت ىلا ماللاو فلآلا نو 7 نأ زاجل اهدحو
 نبا دنع لصفملا لوأ ناف الو « لئاو یآ مالک نم « ميماح لآ نم , هلوت : لاق یدوادلا برغاو ۲ عا هللاو
 مالاو « ینایملا فدصاا بیترتک دوعسم نبا فحصم بيت ر” ناکو هر. ا ] اذعر « ها ةيئاجلا لوأ نم دوعسم
 نوکیو اهنم اذه لعلف « يناثلا فحصاا ىف بيآرتلا رياغي دوهسم نبا فحصم ىف روسلا بوتر ناف كلذ فال
 لء ىوونلا باجأ دقو . كلذ نم عنام ال ةيئاجلا نع هبیترت ىف ةرخأتم ناعدلاو ة.ئاجلا لو ودك لصفلا لو
 ىف سابع نبا ثيدح قاثلا كيدحلا . نیرشعلا مظعم ی لصفلا لوأ نم نيرشع هلو, دارا نأب ل نت قب رط
 دوعسم نا ىلع ارت هنأ ةمقلع ثيدح یزاغلا رخاوآ ىف مدقت دقو « ام لوطآ نب لوطا نوکت ىح ةروسلا لٿو لک ین ناک ١» هيفو ثیدح ءانثأ ف لسم هجرخأ نيذمؤملا مأ ةصفح ثبدح بايلا قو . ليترتل بالا وهو هيف ىنأتلا بابحتسا ىضتقي هناف , ةوالتلاب هليجعت نع یه هنم ةمجرتلا دهاشو . لعأ هللاو ةلوصوم « نم » و ضيعت هيف « نم د نوكي نأ نيءتير « كرحي نم ناكو» اذه ىلمتسملا دنع عقود « ىحولا ءذب ىف هوت مدقتو رک الل اذك« هيتفشو هنا هن كرح ام ناكو » هة هلوتو : هدع) بالا ىف ىذلا فالخ ديلا دیع نا ود هدانسإ ىف روكذملا رر جو « ةمايقلا ریسفت ىف قوئسم هحرش مدقت دقر (هب لجعتل لنا-ا هب كرت ال إل ىلاعت هلؤق لوز
 ابجرخأو ۰ جرختسلا »ىف مہ ىبأ دنع تعقو ةدايزلا هذه ناو « نآرقلا ةنبز هناف یا و نآ كادف لتر » لاتف
 لع هثا و . اضيأ دواد ىبأ نا

 ةءارقلا دم اپ - ۹
e0ْن یا لأ و لاق ةداتق اند ىدزألا مزاح نب ريرج ای الح مارا ن لم اسو س  



 ۹۱ و دلا

 « دم د ناك: لاقف رو یبثا ةءارق نع كلام
 [ 6045 : ىف هفرط - ۵۰:۰ ثيدحلا ]

 ؟ لر ىلا ةءارف تناکف یک : سنآ لس » لاق ةداتق نع مام انث دح مع نب ورح اش - ۷

 4 محراب دمو نم راب دور ۳1 مسب اد ےحرا نج را نا مس أرق م اد تناك : لاقف

 وأ واو وأ فلآ هدعب ىذلا فرا عابش] وهو ىلصأ : نيبرض ىلع ةءارقلا دنع دملا ( ةءارقلا دم باب ) هأوق

 نم ناك ام لصتااف < لصفتهو لصتم وهو . ةرمه هتفص هذه یذلا فرا بقا اذإ ام ومد لصأ ريغو یاب

 « ةدابز ريغ نم تائكمم ءايلاو واولاو فل اب هيف ىو لرالاف « ىرخأ ةءاكب ناكات لصفتملاو ةماك-لا سفن

 بهذلاو . فارس] ريغ نم هب الا اب قطن نكمي ال ىذلا دملا ىلع ةدايز ءايلاو واولاو فا لا نيك ىف دازب ىناثلاو

 « دو ريغ وړ طرفا امو , الياف كلذ ىلع هاز دقو الرا هدد« ناك ام قءض امم فرح لك دم هنآ لدعألا

 نب ور خسنلا ضعب ىف عقو ( مصاع نب ورعع انثد> ) ةيناثلا ةياورلا ىف هلوق . لوالا برضلا ةجرتاا نم دارااو

 ةياورلا فهلوتو « لئاسلا وه یوارلا ةداتق نأ لوالا ةياورلا نم _,ظ (سنأ لثس) هلو . رهاظ طاغ وهو صفح
 مملو ء ةلالجلا نم ءاحلا لبق ىتلا ماللا دمي خلا هللا مب « دمي  هلرةب دارملا ةيناثلا ةياورلا ىف نيب ادم دي ناك لول

 عقوو « دم تاذ تناك ىأ « ادم تناك ,«0لرالا ةياورلا ىف هلرقر . ميحرلا نم ءاحلاو « نجرلا نم نونلا لبق ىلا
 هجرخأ اذكو « ادم هتوص دم ناک » ةياورلا هن ىف مزاح نر ء رج نع نامعا نآ قد رع نم مع نآ دنع

 قو . رب رج نع رخآ هجو نم دراد ی نبا هجرخآ اذکو ۱ مزاح نإ و رج نع ىرخأ قرط ة : نم ليعامسالا

 یف هلوقو « ىمح نب مامهو مزاح نب ريرج الإ ةداتق نع ثيدحلا اذه وري مل هنآ دافآو « هتءارق دمي ناک » هل ةياور
 نمحرلا ظفا ىح اک هللا مب ظفا یکح هئأك « هللا مسب ىف یا ةدحوملا لبق ةدحومب عقو اذك « هللا مسي دعي » ةيئاثلا

 نع قاولما نسحلا قيرط ند میم نآ دنع عقدو . كاذل الع ةدحاولا ةمأك_ لا5 هلعج وأ « نهرلاب دم و » هلوق ىف

 نإ هجرخأو . ةئالثلا ىف ةدحوم ريغ ن٠ « ميحرلا دع و نمحرلا دع و هللا ےب د٤ و هيف ىراخبلا خوش مدا نب ورم

 نحرلا هللا مدي دع د ظفلب ةداتق نع اعيمج زب رچ و مامه نع ماع نب ورع نع قاما نإ برم! نء'دواد ىبأ

 نبا جرخأو . مصاع نب ورع ةيارر ىف مامه عم اريرج داثسالا ىف داذو < اضیا هلوأ ىف ةدحولا تابئاب « ميحرلا

 دق ( ديضأ علط ال9 فرملا اذبب رف ق رجفلا ىفأرق تلي هللا لوسر تعم د كلام نإ ةبطق نيرط نم دواد نآ

 ( هييلت) . هسفن ةمطق ثيدح نم یاسالاو ىذمرئااو لسم دزع هلصاو « ین ودول لہچ دهاش رهو ۰ كدي

 ثيدح ةضراعم كلذ. ماروءةالصلا ىف میحرلا نمحرلا هللا مسب أرقي ناك ےب ین نأ ىلع ثيذحلا اذ موضع لدتسا

 دقو « رظا بابلا ثيدحي كلذا لالدتسالا قو , ةالصلا ىف اهءرقيال ناك عللي هنأ لس حیح ىف جرغلا انرأ سنأ

 أرق اذا ناك هنأب هفصو نم مزلي ال هلآ هلصاحو ؛ حالصلا نبال ثيدحلا مولع ىلع تكنلا نم هتبنك ايف هنخرأ

 نيمثت الف لاثلا ةروصإ درو امن هنالو , ةمكر لك ىف ةحئافلا لوأ ىف ةلمسإلا أرق نوكي نأ اف دع ةلمسبلا
 ىلاعت هللا دنع ملعلاو « ةلمسبلا

 « ةيناثلا ةياوزلأ ىف د باوصلا ( ) ١



٩ 
 ۲

 نآرقلا لئاضف باتق -

 عهجرتلا اپ °

 لاق لم نب هللا دبع تعم لاق سابإ وبأ انثدح ”ةبمش انث دح سای ىلأ نب مدا شم - ۷
 ۳9 ۰ ا رک - حتفلا ةروس نم وأ - حتفلا ةروس أرقي وهو هب ریست یهو - رج وأ - هتفان ىلع وهو ارغب لَ یبلا تيأر» 5 ۳ 5 35 107 .

 « مجرب وهو أرقي ةئيل ةءارف

 ىف هيدر تودلا عيجرتو « ديدرتلا هلصأو «ةءارقلا ىف تاكرحلا بورض براقت وه ( عیجرتلا باب ) هلوق
 هزمس را 0 هأوآب ديحوتلا باتک یف بارلا انه ف روکذلا لفغم ۸ هللأ ديع شد لح ف نا ا هرمف دقو 6 قلا

 رخالاو « ةقانلا زه نم ثدح كلذ نأ امهدحأ : نب یمآ لمتحي : اواق مث ,ىرخأ ةرمه مث ةنكاس فلأ اهدعب ةحوتفم
 تأرقل سانلا عمت نأ ال ول و هقرط ضعل ى ناف قاءسا اب هبشآ ىناثلا أآذهو ¢ كلذ ید هو ضط وم ف دلا عبشآ هنأ

 قاسنلاو 3 لئامشا « ف یذمرتلا جرخأف 3 عضوم ا اذه ريغ ف عيجرلا تف“ دقو 8 مهنلا ىأ ¢ نحللا كلذ کل

 ىلع ةمئ ا انآ و أرب وهو E ىلا توص عمسأ تك 0 *ىل اه مأ ث دح نم هل طظفللاو دراد نآ ناو هچام ناو

 قامسإ نآقبرط نم دواد ىبأ نبا دنمف « ليئرتلا ىلع ادئاز اردق عيجرنلا ىف نأ ربظي ینلا و نآرقلا غجري یشارف
 هت وص عفو ال هيح دجسم ىف لجرلا ةءأرق ارقي ناکف 1 ما مش مانز ۰ هراد ىف دوعسم نب هللا كديع عم تب و لاق ةدقلع نع
 عیجرت ال ةرالتلا نیسحن عيجرتلا ىنعم : ةرمج ىن نب دم وبأ خیشا لاتو ۰ عجري الو لتي 4 هلوح نم عمسيو

 ةدايعلل هتمزالم كثيدحلا قو : لاق . ةوالدلا دوصةم وه ىذلا عوشخلا یادت ءانغلا عجب ةءارقلا نال هارغلا
 نوکی دق ةدابعلاب ربجلا نأ ىلا داشرإ كلذب هربج قو . ةرالتلاب ةدابعلا كرت مل ريسب وهو ةفانأأ هب وكر لاح هلال
 كلذ وضو لفافلا ظاقياو ميلمتلا دنع وهو « رارسإلا نم لضفأ عضاواا ضعإ ىف

 نارةل قءارقاب توصلا دع باب 5

 درب يآ نب هللا دبع نب ديرب اثدح ىناجلا یی وبأ اندح ركبوبأ فاش نب دج اشو - ۸
 ًازامزم تیتوآ دقل ۾ یوم اب ا : هل لاق ب ىنا نأ 1 هنع للا یر یو یآ نع درب یا و دج نع

 «دواد لا ريماز» نم

 باب » ف مدت دوو ۰ هريغل ۴ نآرقل هلوق طقسو 6 رذ 9 اذک ( نآ رقلل ةءارقلاب توملا نس باب ( هلو

 نم دواد ىبأ نبا جرخأو . نسا توصلا ىذ نم نآرقلا عام بايحتسا ىلع عامجإلا لقن « نآر قلاب نفتی ' نم
 دمع انادح ) هلوق . « موقلا یدب نيب ةتوص نسل توصلا نسحلا باشلا مدقي ربع ناك د لاق ةعجسم ىبأ نبأ قيرط
 « ىراخيلا خويش راغص نم ”ىرقم ىدادغب ؛ لوقثتلاو هلوأ حتنو تالمهل اب یدادلا وه ) رکب وبأ فاخ نبا
 قوکلا نحرلا دبع نب ديجلا دبع همسا ميلا ديدشتو ةلمبملا رسکب ىناما یع وبأو . نینس سمخ یراخیلا دعب شاعو
 یراخبلا ف یگ ىبأ هخيشأ الو فلخ نب دہ سيل و.دنسملا بحاص ظفاحلا وکلا ديلا كوع نب ی دلاو وهو

 ىنيمشكلا ةياور ىف ) دی رر [یٹ دح ( هلوق . هقلب ل هنکل ‹ نسلاب یج أ يىراخيلا كردأ دقو < عضولآ اذه الا



 ۳ ۵۰4 - ۵۰۸ ثيدجلا

 ارصتخم هدنع عفو اذک (دراد لآ ریمازم نم ارامزم تيتوأ دقا ؛ سوم ابأ اي) هلوق . « هللا ديع نب ديرب تعم“ و

 كن ءارق عمتسا انأو ینتیار ول » ظفلب ةدرب با سره ع نب ةحلط قیرط نم لسم هجرخاو « ديرب قبرط نم

 ام ةشئاعو لب یا نأ » هيف ةدايزب هيبأ نع ةدرب ىبأ نب ديعس قيرط نم لمی وبأ هجرخأو . ثيدحلا « ةحرابلا

 جلي هنا لوسد ىسوم وبأ قل حیصا املف . ایضم امجن] مث « هتءارقل ناممتسي اماقف « هتيب ىف ًأرقب وهو یسوم یاب

 دعس نبالو « اريبحت كل هنری كناک تملع ول ىنإ امأ » لاقف ثيدحلا رکذف « كب ترم « یسوم ابآ اب : لاقف

 ولج ناكو - هتوص لرب ینلا جاوزآ عمسف « ىلصي ةليل ماق یموم اب نا » لسم طرش ىلع دانساب سنأ ثيدح نم
 نب كلام قيرط نم ىنايورللو « |ریبح نحل تربه تملو ول : لاقف « هل ليق حبصأ الف « نعمتسي نمقف - توضلا

 عمتسي و هللا لوسر نأ تملع ول » هيف لاقو ةدرب ین نب ديعس قارس وغ هيبأ نع ةديرب نب هقا ديع نع لوغم

 نو نجراا دبع نب ةيلس ىبأ نع یرهرلا قيرط نم یرادلا دنعو , دمحأ دنع اباصأو « |ریبصت اه رب یت ءارق

 ناکف هدواد لآ ريمازم نم اذه یوا دقا  نآرقلاب توصلا نسح ناكو  ىسوم یال لوقي ناك ی هقا لوسر

 یرهزلا نع ثراحلا نب ورمع قيرط نم یاسنلا دنع ثيدحلا اذه لصأو « ةمجرتلا ف قيرطلا هذه ىلا راشأ فذصلا

 دقو «دواد لآ ريمازم نم یوآ دقل : لاقف یسوم یا ةءارق حم شلي ىنلا نا د هظفل و هيف ةريره ىبأ رکذب الوصوم

 كيللا لاقو ٠ ىئاسنلا هجرخأ « ةثئاع نع ةورع نع ىرهزلا نع » نایفسو رمعم لاقف « ىرهزلا ىلع هيف فلتخا

 ىلا عمو ءاريلا نع ةجوع نب نمحرلا دبع قيرط نم لعي فالو « السيم « بمك نب نمحرلا دبع نع ىرهزلا نع د
 ناهثع ىبأ قيرط نم دواد ىبأ نبا جرخأو ۳ دواد لآ ريمازم نم اذه توص نأك : لاف یسوم ىنأ توص ۱

 هدنس « هتوص نم نسحآ یا الو طبر الو جنص توص تم اف یرعشالا یموم ىنأ راد تلخد د لاق یدیناا

 نيقيطلاك ساعت نم ذختت ةلآ وه ميج اهدعب نونلا نوکس وةلءهملا حتفب جنصلاو « من فال ةيلحلا , قوم و حب

 ینراف دوملا هبشآ ةلآ وه یفمج نزوب ةلمبم ءاط مث ةنک اس ءار امهندي نيتدحوملاب طبربلاو «رخالاب امهدحأ برضي

 نأ لقنپ مل هنال . هسفن دواد ديرب « دواد لآ د هلوق : ىباطحلا لاق . رامزلا وه زمه ريب نونب یانلاو « برعم

 قیرطلا نم هدروآ ام هدي ويو : تلق . ىطعأ ام توصلا نسح نم ىطعأ ناك هراقآ نم الو دواد دالوأ نم ادحأ

 دامزلاب دارملاو < واد كوع ةفص ىف فاسلا نع لة ام « نآرقل اب نفتی مل نم باب 8 ىف مدقت دقو « یرخالا

 ءورقملا ريغ ةءارقلا نأ ىلع ةئيب ةلالد ثيدحلا ىفو . «ماشملا توصلا ىلع همسا قلطا ةلالا هلصاو « نسحلا توصاا

 ىلاعت هللا ءاش نا دیحوتلا باتک ىف كلذ ىف ثح ديزم یتآہسو

 هريغ نم نآرقلا عمتس نأ بحا نم ساب -۲
 نع ةديبع نع ميهارإ یندح لات شعألا نع یآ انث”دح ثايغ ن صفح نب درع اشو ~~ جول

 ین : لاق ؟ ل زن كيلعو كولع أرقآ : تاق . نآرفلا "ىلع أدقا » لزب ىلا ىل لاق » لاق هنع هللا ىضر هللا دبع

 € یر نه نسا نأ تحا

 دوعسم نبأ ثیدح هيف ركذ « ةءارقلا د یجهدکلا ةياور ىف ( هريغ نم نآرفلا عمتسپ نأ بحأ نم باب ( هلوق

 "کرقلا لوق باب » ةدعب ینلا بابلا ىف الوطم هدروأ مث ء ارصتخ هدروأ « نآرقلا ىلع ارقا : ےب ینلا یل لاق د



 نآرقلا لئاضف باتک - 51 ۱ ۹6
 «نآرقلا» ظفل هيف سيا «“لع أرقا ١ تاباورلا مظعم ىف ىذلاو . نآرقلا ضعب نآرقلاب دارلا و « كبسح “ىراقل
 «ةثس نآرفلا ضرع نوکمل هريغ نم هع مسي نأ بحا نوكي نأ لمتحم : لاطب نبا لاق . ضعبلاب قدصیف قلطأ لب
 *یراقلانم كلذل طشن او لخآ هسفن و ردنلا ىلع ىوقأ عمتسلا نأ كلذو « همی و هربدتي یآ ن ركي نأ لمتحم و

 دارآ « هناف اهریغ و بقانلا ىف مدقت اک بمک نب ىبأ ىلع اب وه «ءارق فالذي اذهو ٠ امءاكحأو ةءارقااب هلافتشال
 دنع ءاكسبلا باب » ىف باومآ دعب ثيدحلا حرش یی و , كلذ وحنو فورحلا جراخمو ةءارقلا ءادأ ةيفيك هملعي نأ
 « نآرقلا ةءارف

 كبح : 'ىراقل "ی قلا لوق سپساپ ب ۴
 ن هللا دبع نع ةديمع نع يا را نع شعألا نع *نایفس انثدح فسوب نب دج اش - ه 5

 تأرقف « معن : لاق ؟ لزنأ كيلعو "كيله أرقآ ثا لوسر اي تلق « "ىلع ارقا لب بنا ىل لاق » لا رجب

 . اديبش ءالؤه ىلع كب انثجو « ديرشب ةمأ لک نم انثجر اذإ فيكسف ) زیالا هذه و
 « نافرذت هانیع اذاف « هيلإ تفت « نالا كبح : لاق

 ( هنم رشینام اوه قاف زل : ىلاعت نا لوقو ؟ نآرذلا أرقب*ك ىف بسا - ۱ ٣٤

 جا لف ؛ نآرقلا نم لجرلا یکی ک ؛ترظن : مرش نبا یل لاق "نايف انک دح لع شو -- ۱

 انربخأ نایفس انثدح “لع لاق ٠ تايآ ثالث نم لفأ أرقي نأ حال قيال ثاقف « تايآ ثالث نم “لَقأ ةروس

 رڪڏذ «تییلاب فوطی وهو هتیفاو ٍدوعسم یا نع ةع را دیز ْن نه را دبع نع مهار نع روم

 ۰ هاتفك لی ىف ةرقبلا ةروس رخا نم نيتي الاب أرق نم "هنإ » يم ئدلا لوق

 یکتا » لاق ورم نب هللا دبع نع دهاجم نع ةريغم نعاناو وبأ انثدح ىموم شرم - ۲

 اشارفر ان ألي مل « لجر نم جا معن : لوقتف « املعإ نع اأيف هتک دكهامتي ناکف « بّح تاذ ما ي
 فیک : لاقف ءب هتيقلف هب یتا : لاقف قم نا ركذ هباع تاذ لاط الف ٠ ءانيتأ ذنم افك ال شتفی مو
 نآرفلا أرقاو ةئالث رمش لک ىف مص : لاق ٠ ةليل لك : تلق ؟ مذ نیکو لاق . موب لك موصأ تلق : ؟ موصت

 نم فک | "قلا : تلق لاق با ىف مايأ ئال صم : لاق « تاذ نم رک | قیام : ”تلق لاق . رپش لک ىف
 «دواد ماوص موملا لأ مم لاق « كلذ نمرثك نیما : تاق لاق وی مو . نیموب رطفأ : لاق :كلذ

 ترک یا كاذو؛ لب فا لوسر صخر تلہ ینیلف . 5 يم لا عبس لک قأرفأر «مویراطفو موي مايص
 هيلع نا نوكيا راهنلا نم هضرمی ءورقی ىذلاو راهناب نآرقا نم ميلا هلهأ ضمب ىلع أرقي ناكف تفعضو



 ۵ ةو تهد كيذا

 . «هيلع فام “ىنا قرا ايش كرت نأ ًةيهارك « نيكثم_ماصو 'ىمحأو امايأ رطفأ ىكوقتي نأ دارأ اذإو ليللب

 عبس ىلع مث کا و عبس ىف رأ ثالث ىف : ممذمب لاقو هللا دبع وبأ لاق

 دبع نع 1 ینآ نع نجرا دبع نب دم نع ی نع ”نابيش ان دح صفح ی د شم سس ۳

 ۱ ؟ « نآرنلا أرقت « ىف : لكي ىبلا یل لاق » لاق ورک نب ا

 الوم نوح رلا دبع نب دم نع ىح نع نابيش نع یموم نب هلا دیبا انريخأ ؛قاحسإ عع - 4

 ”لوسر ىل لاق» لاق ورع نب هللا دبع نع ةلس ىلأ نم انأ تعم لاق ىبسحأَو لاق لس یہا نعد عر

 ٠ كلذ یلعدزت الو ميت ىف ءأرقاف : لاق ىتح «ةوق دجأ ىلإ "تلق « رهش ىف نآرقا اقا : الرب هللا
 'لفأ لاق نم ىلع درلا ىلا راشآ هنأك ( م رسيتام !وءرفاف ىلاعت هللا لوقو ؟ نآرقلا أرقي ک ف باب ) هلوق

 لب اذحلاو ةيوهار نب قاحسا نع لوقنموهو « نآرقلا نم !ءزج نيعب رأ نم ءزج ةليل و موب لكى ةءارقلا نم "یز ام
 دواد وأ جرخأ دقو ٠ نايبلا هماعف دي دحتتلا ىعدأ نف , كلذ نم لفآ لمشت )نم رل ام او.رفاف) هلوق مومع نال

 هيف هل الد الو ثيدحلا «رهش ىف» لاق مث . اموب نيمبرأ یف : لاق ؟ نآرفلا أرقي ک ینو ورمع نب هللا دبع نع رخآ هجو نم
 ةفوكلا ىضاق هللا دبع وه ةمريش نیاو « ةنيع نبا وه نایفسو ٠ ییدلا نأ وه ( ىلع انئدح ) هلوق . یعدلآ ىلع

 . لجرلا نكي م ) هلوق . كلذ ريغ همالك نم جرخأو « ادهاش بدالا ىفىتأي دحاو عضوم ىفالإ یداخبا هل جرخي لو
 روص:هو « روكذملا ربخلا ةمتت نم لوصوم وهو « ىنيدملا نيا وه ( ىلع لاق ) هو . ةالصلا ف ىأ ؟ ( نآرقلا نم
 دز نب نم رلا دبع نع ثيدحلا اذهل هتياور ىف فالتخالا لق مدقت دقو . ىعخنلا وه يمار او« رمتعلا نیا وه

 هی از ةنييع نبا هب لدتا امو « هاتفک » هلوقب دارملا ناري مدقق و « ةرقیلا ةروس لضف باب » ىف ةمقاع نعو

  ةجرلاب دوعسم ىبأ ثيدح ةبسانم تیفخ دقو « ليللاب ةالصلا ىف مايقلا ىف ىأ «ماتفک » ليوأت ىف ليقام دحأ ىلع
 دوعسم یا كثردح نم ةثييع نا هي لدتسا ام بسادت اهب مجرلا ةیالا نآ ةبج نم ابنأ ربظ, ىذلاو ءريثك نا ىلع

 وه (ىموم انثدح ) هلو . ةمريش نيا لاقام فالخم « ءافتنک الا ىلع لدي ثيدحلاو ةبآلا نمالك نأ امهثيب عماجلاو
 ریشلا ناك هنآ ىلع لو وهو « نجوز ىأ ( ىنأ ىنحكسنأ ) هلوق . مسقم نبا وه ةريغمو « ک ذوبتلا ليعامسا نا

 . كلذ وح و قادصلاب هنع مات نوکی نأ لمحو « الماك الجر ناك ذئنيح ور نب هقا دمف الو  كاذب هيلع
 نم ةا ما د ثيدحلا اذه ىف دهاجم نع نیصح و ةريغه نع مشه نع دحأ اور یف ( بسح تاذ ةا ١ هلوق

 ةيناشمت اهدعب ملا سکو ةلمهملأ نوكسو ميلا حتفب - ةي تنب دم مأ یهو ءهجولا اذه نم ىناسنلا هجرخآ «شيرق
 یه نونلا ديدشتو فاكلا حتفب (هتنك) هلوق . هريغو ريبزلا اهركذ شيرق فيلح ىدييزلا هزج نبأ  ةفيفخ ةحوتفم
 لعاف دعب زيبرا عرقو هلم دافتس : كلام نبا لاق ( اشارف ام طب مل لجد نم لجرلا معن ) هل . دولا جوز

 « لاجرلا نم لچرلا معن رب دما نوكي نأ لمتحم یامرکلا لاقو . دربلا هزاجأو هوس هعنم دقو ء رهاظا مع د

 نوكي نأ لمتحو : لاق ( ترضحا ام سفن یسلع ) ىلاعت هلرق ىف اک ميمعتلا تابئالا ىف ة رکشلا دفق دقو : لاق
 اذك هتفص لجر اذک نم درجلا لجرلا معن لاقف الجر اذكو !ذکپ فوصوم لجر نم درج هک , ديرجتلا نم



 نارق لئاضف باتك - ۹ ٩

 ةانثمو ءافب رثك الل اذك ( افنكاذل شتفي ملو ) هلق . انشارف أطر ىتح انمجاضي مل ىأ ( اشارف انل أطي ۸) هژوق
 ةمجعم نيش اهدعإ ةنك اس ةمجعم نیفب « شغب لو » ىعمشكلاو یاسنلاو دمحأ ةياور ىفو « ةمجعم نيشو ةليقث

 ةداع نال « ام هعامج مدع نع ةي كلا كلذب تدارآ و ؛ بناجلاو رتسلا وه ءاف اهدعب نولاو فاكلا حتفب اننكو

 فينكلا فنكلاب دارملا نوكي نأ لمت : ىتامركلا ناقو . اہرمآ لخاود ىف هتجوز عم هدب لخدي نأ لجرلا
 قدازو « لوآ لوآلاو لاق اذ. ةجاحلا ءاضق عضوم نع شتفي نأ ىلا جاتحي ىح اهدنع معطي ل هنآ یدارآو

 ینلا ىلا قلطنا مث « تاعفو اهتاضءعف بسح تاذ شيرق نم ةأىما كتحكنأ : لاقف ىنمولي ىلع لیقأف » مشه ةياور

 «كرادتب نأ اجر هاوکش ىف ىنات ہن اکو (ْيَ ىنلل كلذ یک ذ) ورع ىلع ىأ (كلذ لاط ادفر هلق . «فاكشف م

 ورع نب هللا دیما لاق ىأ (ىنقلا لاقف ) هلوق ۰ هاکشف ةجوزلا قح عييضتب مث هقحلپ نأ یثخ هلاح ىلع ىدامت ايلف

 . ىف عمتچا هل لاقف اقافتا هبقل مث الوا هيلا لسرأ هنأب امنای حمجب و « یب ىثلا لا لسراف » مه ةاود قو

 هذه ىف هل ون و ‹ احورشم موصا باك ىف موصل اب قاعتیام مدقت ( موي لک موصا تاق ؟ موصت فيك لامن ) هلق

 رثك أ قيطأ : تلق « نيمو زامفأ و امو مص : لاق . كلذ نم رنک ا قيطأ تلق ؛ ةعمجأ ىف مايأ ةثالث مض » ةياورلا

 وهو : موب مايصو نيموب رطف نم رنک أ ةعبا نم مايأ ةثالث نال ىوارلا نم مو اذه : ىدوادلا لاق « كلذ نم

 مدقت هيف ىوارلا نم عقو هلعلف « هجتم ضارتعا وهو : تلف . ريئكحلا مايصلا ىلا ليلقلا مايصلا نم هجردي امن

 . كلذ نم شك أ ىوقأ ىنإ تلق , مايأ ةثالث روش لك ىف مص ه هظفل ناف كلذ نم میشه ةياور تماس دقو « ريخأتو

 یتیاف) عبس لك ىف متخا ىأ ( ةرم لايل حبس لك ف ًارئاد) هلق . ابو رطناو امري مص لاق ىتح یعفرب لزب ملف

 ( أرقي ناک ) هلوق . هنيبأس اک كلذ ىف ةريثك تاعجارم اهريغ نو اراصتخا ةياورلا هذه ىف عقو اذك ( تلبق

 (هلهأ ضعب ىلعر هلوق . میشه ةياور ىف هب احرصم عقو دقو « ربك امل ورمع نب هللا دبع عینص فص دهاج مالک وه

 هيلع فخ نوکب نأ ةيشخ لیلا مايق ىف هب أرقيام رک ذموا راما اب كلذ عنصی ناک اماو , مهم رس نه ىلع ىأ

 موص موصي نأ دارأ نا لضفالا نأ هنم ذخوي ( حلا امایآ رطفأ ىوقتي نا دارأ اذإو ) هلوق . نايسنلاب هنم ءىث

 ردق ماصو كلذ نم رطفأ نم نآ ور نب هللا ديع عینص نم دخویو «اهاد اموي راعفیو امو موصب نأ دواد

 هریغآ و « دذ ال اذک ( عبس ىف وأ ثالث ىف مهضءإ لاقو ) هلوق ۰ موي راطفإو موي مایص هنع ”ىرحي هنا زطفآ ام
 لاقف دانسالا اذهب ةريغم نع ةبعش ةياور ىلإ كلذ راشآ فنصملا نأكو ءىنسنلل كلذ طقسو «سمخ قو ثالث قو

 قيرطب هنم ذخوت سنا ناف ثالث ىف لاق ىتح لاز اف , كلذ نم رثك أ قيطأ ین : لاق , رهش لک ىف نآرقلا أرقا م

 نب هللا دبع نع ةورأ ىبأ قب راع نم یرادلا دذسم ىف تدجو مَ و مایصلا باک ىف فنصملل مدت دقو « نمضتلا

 ةسمخ ىف همشخا : لاق  قیطا ىلإ : تاق . زش ىف همتخا : لاف ؟ نأرقلا محا مكى هللا لوسراب.: تاق ه لاق وربع

 قإ : تاق . ةرشع سم ىف همتخا : لاق . قيطأ ی : تاق . نیرشع ىف همتخا : لاق . قيطأ ىلإ : تلق « نرشعو

 « ثراحلا نب ةورعهيساو ىنبجلا وه اذه ةورف وبأو ءال : لاق . قيطأ ىلإ : تاق . سمخ ىف همتخا : لاق . قيطأ
 لاق . كلذ نم ىوقأ قدجأ ی : تلق « نرش لك ىف ها زفاف لاق » ةروكذملا مشه ةياور ىف عقوو .ةقث فرك وهو

 لکی هأرفاف لاق » ةريغم امإو نيصح ام] امهدحأ لا « كلذ نم یوقآ ىندجأ ىتإ : تلق . مايأ ةرشع لک ین ہآ رقاق

 ال» اعوفم وزع نب هللا دبع نع ريخفلا نب هللا دبع نب ديزب قيرط نم اححصم ىذمرتلاو دواد ىنأ دنعو « ثالث
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 دوعسم نبأ نه رخآ هچو نم حی دانساپ ر وصنم نب ديفس دنع هدهاشو « ثالث نم لقأ ىف نآرقلا أرق نم هقفي

 نه ةرمع نع ناملس نب بیطاا قيرط نم ديبع بالو « ثالث نم لفأ ىف هوءرقت الو عبس ىف نآرقلا اوءرقأ ه
 مريغو هءوهار نبقح]و ديبع آو دمحأ رایتخا اذهو « ثالث نم لفأ ىف نآرقلا تخم ال ناك رو ىنلا ناد ةشئاع
 : صادشألاب فلتخ كلذ نأ رايتخالاو : ىوونلا لاق « كلذ نرد ىف نآرقلا اوءرق ملأ فلسلا نم ريثك نع یراو
 جارختساو ربدتلا نم دوصقملا هب لتخمال ىذلا ردقلا ىلع رصتقی نأ هل بحتسا ركفلا قیقدت و مهفلا لهآ نم ناک نف
 ىلع هنم رصتق: نأ هل بحتسي ةماعلا نيماسملا لاصمو نيدلا تامهم نه هريغ وأ لعلاب لفش هل ناک ن« اذكو « ىناعملا
 ال و للملا ىلا حد نخ ربغ نم هنکما ام راثکتسالا هل والاف كلذک نكي نهو ؛ هيف وه م خم ال ىذلا ردقلا

 ةنأك ( عبس ىلع ) 8 ۰ ورع نب هللا دبع نع ةاورلا رثك | ىأ (مزژک او ) هلوق عآ هللاو . ةمرذه هژرقپ
 ىلع دز الو د هرخآ ىف ناف « اذه بقع ةلوصوما ورمع نب هللا دبع نع نمرلا دبع نب ةلس يآ ةياور ىلا ريشي

 ىأ ىلدتلا قي رطب انه ةدايزلاو « صقنلا دارملاو ةدايزلا قلطأف « ىرخأ ةلاح ىلا ةروكذملا لاحلا ريغي ال ىأ « كلذ
 هلآ ورع نب هللا دبع نع » هبنم نب بهو قيرط نم ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد بالو . عبس نم لقأ ىف هژرقپ ال
 ىف : لاق مث . نيرشع ىف : لاق مث . رهش ىف : لاق مث . اموب نيعبرأ ىف : لات ؟ نآرقلا أرقي ک یف :  هقا لوسر لاس
 هيي عملا ىف لمتحا اظوفع ناك نإ اذهو « عبس نع لای مل مث . حبس ىف لاق مث . رشع ىف : لاق مث . ةرشع سمخ
 هديؤيو ۰ اديكأت كلذ ورم نب هللا دبعل إب ىنلا لوق ددعتب نأ عنام الف ۰ ةصةلا ددعت ةورف ىبأ ةباور نيبو
 « بوجولل سيل كلذ عيمج ىف مالا نأ اك « رحنا ىلع سيل ةدايزلا نع ىولا نأكو « قايسلا ىف عقاولا فالتخالا
 « لآملا ىف وأ لاحلا ىف كلذ ىوس نع هزي ىلا رظالا وهو « قايسلا اهلا دشرأ ىتلا لالا نئارق نم كلذ فرعو
 ال هلأ ىلع ءايلعلا رك أ : یوونلا لاقو « ثالث نم لفأ ىف نآرقلا أرقي نأ مرحي : لاقف ةيرهاظلا ضعب برغأو
 هلوق ۰ لعأ هقاو . صاخثالاو لاوحإلا فالتخاب فاتخم اذه ىلعف ؛ ةوقلاو طاشنلا بسحب وه الو « كلذ ىف رب دقت
 نمحزلا ديع نب دمت وهو ؛ ةرهز ىلوم هنأ ىتاثلا دانسالا ف عفو نمحرلا دبع نب دعو < ريثك ىنأ نب وه (یح نع )
 هن ال ايرهز بسني سنخالا ناكو « نقلا قیرش نب سنخ الا ىلوم هنأ « تاقثلا » ف نایح نبا ركذ دف « نابوگ نبا
 . كلذ وع و فاجلاب ايرهزو ةلاصالاب اي ماع بسني ناكدلعلف ۰ ىرساع ناب و نبأ نأب ةعامج مزجو « مهئافلح نم ناك
 هللا رمي دقو « قیاهنلا قياعت» ىف هحيرخن نع تاهذ حلا ميضعب لاقو » هلوق وهو قيلعتلا اذه : (هيبلن) . لعأ هللاو
 مث تملا ضعإ ىلع ىلاعلا دانسالا ىف ىراخبلا رصتقا اذك ؟ ( نآرقلا أت کف ) هل . دا هر انه هريرحتب ىلاعآ
 « ىراخيلا خويش نم وهو ىمو» نآ وه هللا ديو ؛ روصتم نبأ وه هيف هخيش قا و« زخالا دانسالا ىلا هلوح

 وه كلذ لئاق (ةلس ىبأ نم انآ تمم لاق نیسحآ و لاق  ةملس ىبأ نع) هل . انه اك فطسارب هنع ثدح امير هنأ الإ
 ىبأ نب ىح ند دانسالا اذه ف نجرلا دبع نب نابیش راطعلا دذ نب نابآ فلاخ : ىليعامسالا لاق , ريثك ىبأ نأ یجب
 ارقا هلوق دعب هقايس ىف دازو ةبلس یا نع یمیتنا هاربا نر دمع نع يحم نع ناب نع نيهجو نم هقاس مث فک
 عبس ىف : لاق . ةوق دجا ىنا : لاق رشع ىف : لاق . ةوق دج ین: لاق ٠ نيرشع ىف لا ٠ ةرق دجأ ین لاق د رہش ىف
 نه هقاسو ؛ ةطساو ريغب « ةلس وبأ انثدح د لاق ىح نع رامع نب ةمركع هاورو : ليعامسالا لاق كلذ لع دزت الد
 تراك سكملاب وأ هب هثدح هنأ ركذت مث هل ةيلس یا ٹی دعت ىف فقوتی ناكر يثك ىبأ نب یع ناک : تلق . هقدرط
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 نابیش نال نابآ ةقلاخ كلذ ىف حدقب الو  نمحرلا دبع نب دحم هطسارب هميس هنأ ققحو فق وت مث هثيدحتب حرصه

 نع یازوالا قي رط نم مايصلا ىف مدقت دقو . امهقايس فالتخا هديؤيو امهع ىح دنع ناك وأ ‹ نابأ نم ظفحأ

 مايصلا ةصق : ليعامسالا لاق . بسح مايصلا ةصق ىف كيدحلا ضعبل نكل فقوت ریغب عامسل اب احرصم ةيلس ىنأ نع ىح

 ىف نآرقلاب دارملا : ( هيبفت ) ٠ ةطساو ریش ورمع نب هللا دبع نع ةيلس بأ نع اهايإ هتياور ىف یحم لع فاتخت مل

 نآرقلا ضمب لرلي نأ لبق كذر ةدع يب ینلا توم لبق تعفو ةصقلا نأ اذه ىلع درب الو . همیج بابلا ثيدح

 : لوقي ناكف ىناحملا مق ىذلا وهو قالطإلا هيلع لد امب ةرملا نكل كلذ انملس لوقن ان 9, هلوزت رخأت ینلا

 دارلاف < الو لرت ام ىلا ارخآ لزن ىذلا فاضا دف ناك ےک ىنلا دعب هنأ كيش الو . ةصخرلا تليق ول ینتبل

 لعا هقاو « هطسقب عزوب كلذ دعب لذت ام نأ ىلا ةراثالا تمقوو  همظعم وهو كاذ ذإ لزن ناکام عيمج نآر قلاب

 نآرتلا ةءارق دنع هاكبلا . ببسإ - ۵

 لاك . للا دبع نع ةايبت نع مارا نع ناملس نع نایفس نع يي ا ص اشو — 0۰6

 شعألا نع نایفس نع 'ىب< نع د دسم انک . « ملكي ینلا یل لاق را نب ورع نع ثيدحلا ضع يم

 هيأ نعو میهارا نع ةر ن ورع ىتث'دح ثيدحلا و: قتغألا لاق . لا دبع نع ةديبت نع مهار نع

 لات ؟ لزأ "كيلعو كيلع ارفآ "تاق لاق ۰ "ىلع ارقا : م نا لور لاق »لاق نا دبع نع صأا یا نم

 « دیپشب ةمأ “زك نم انثج اذإ فیکسف )ل "تفلب اذإ ىتح ءاسنلا تأرق لاق « ى ريغ نم همحأ نأ یهتشآ ی

 € نافرذت هی تیارف . Ow وا فک : ىل لق ( اديهش ءالؤه ىلع” كب انثحو

 یناملسلا ةديبع نح ميهاربإ نع شعلا انث دح دحاولا دبع انث دح صفح ن سيق شرو - 00

 : لاق ؟ لأ كياعو كيلع أرقأ تاق لار : عین ىل لق » لاق هنع هلا ىضر دومسم نب هلا دبع نع

 «یریغ نم هما نأ بحأ ین

 ¢ نيل املا راعشو نيف راعلا ةفص نآرةلا ةءارق دنع ءاكيلا 0 ىوونلا لاق ( نآرقلا ةءارق داع ءاكيلأ باب ( هلوق

 بحتسي : ىلاوغلا لاق . ةريثك هيف كيداحألاو ( ايكبو ادج اور ) ( نوكبي ناقذالل نورخيو ) ىلاعت ھا لاق

 ديدشأا ديعولاو ديدبنلا نم هيف ام لمأتب فوخلاو نزحلا هبنق رحم نأ هل- صحم قب رطو « اهدنعو ةءارقلا عم ءاكبلا

 مث . بئاصملا مظعأ نم هنأو كلذ دقف لع كبلف نزح هرضحي مل ناف ؛ كلد ىف هري قت رظذي مث دورعلاو قتائولاو

 ةقدص همش ظف.ما لع كانه نا قاسو .اسلا ةروس ریسفن ىف روکذلا دوه سم نا ثادح بابا ىف فنصملا رک

 ضعب و هلو دارملا انه نم فرع و .ناطقلا ىح نع امهالك ددسم هخبش ظفل ىلع انه هقاسو ؛ یزوراا لضفلا نا

 نع شمالا دنع ىذلا ردقلا نأ ىل ريظيو « اضيأ ءاسنلا ةرو ريض: ىف كلذ تحضوأ دقو « ميهارب] نع ةرم نبا
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 نم هعمسأ نأ و هلوق ىلا هلق ام امأو « ثيدحلا رخآ ىلا « ءاسنلا تأرقف » هلوق نم ثيدحلا اذه نم ةم نب ورع

 رخآ هجو نم فنصلا هجرخأ اذکو , پابلا اذه ىف ةيناثلا قیرطلا ىف وه اك يهاربا نع شعألا دنع ومف « ىريغ

 قي رط ىلع ارصتقم ىروثلا نايفس نه یابرفا فسوب نیدحم نع دحاو بايب لبق مدقتو « نيب ابب لبق شحعالا نع

 ةياور ىف نأ ىضتقي وهو « ىروثلا نع ناطقلا يحب ةباور ىف ىذلا لیصفتلا نيببت ريغ نم مهار ] نع شمعآلا
 ۰ نأ هلصاحو ‹ شعالا وهو « نابلس نع و هلوق ىلع فوطعم وه «هيبأ نعد ةياورلا هذه ی هلوقو . اجارد] ىنايرفلا

 ىبأ نص یروثلا قورسم نب ديعس وهو هببأ نع اضيأ هاورو « شحعالا نع ثيدحلا اذه یور ىروثلا نايفس
 دوعسم نب هللا دبع نع ىحضلا یی ةياورو « ةلوصوم دوعسم نبا نع ةرمع نب ةديبع نع ميهاربإ ةباورو ؛ ىحضلا
 ني هللا دبمل لاق رب هقا لوسر نا » ىحضلا ىنأ نع قورسم نب ديمس نع صوحألا ىبأ ةياور ىف عقوو ۰ ةعطقنم

 رهسم ن ىلع ةياور ىف عقو € لع أرقا 0 هلوقو ۰ روصنم نب ديعس هجرخأ اعاطقنا دشا اذه و ۰ لف « دوعسم

 نأ ىرفظلا ةلاضف نب دمج ةياور ىف عقوو « ىلع ارقا بالا ىلع وهو هلي هللا لوسر ىل لاق , ظفلب شععآلا نع

 هيبأ نع ةلاضف نب دمع نب سفوي قيرط نم امهريغو ىنارطلاو متاح ىبأ نبا هجرخأ رفظ ینب ىف ےب وهو ناك كلذ
 فف ) ةيألا هذه ىلع ىتاف . ارقف ائراق اف , هباصأ نم سانو دوعسم نبأ هعمو رفظ ىنب ىف ماتآ ب ینلا نا »

 ىلع اذه « براي : لاقف هاتنجوو هایم برض یح ىف ( ادیہش ءالؤه ىلع كب انئجو ديبشب ةمأ لك نم انج اذا

 .موب نم سيلو لاق بيملا نإ ديعس قيرط نم دهزلا ىف كرابملا نا جرخأو . هرأ مل نمي فريك ه رهظ نيب انأ نم
 مفْيام لسرطا اذه ىنف « مهياع ديدي كذلف . مهلابعاو ماب موفرعيف ةيشعو ةودغ هتمأ زق ىنلا لع ضرب الإ

 لثم هنال ةبآلا هذه هت والت دنع ب کب ام : لاطب نبا لاق . لعأ هاو ةلاضف نبأ ثيدح هنمضت ىذلا لاكشالا

 وهو . فقوملا لهال ةعافشلا هلاؤ-و قيدصتلاب هتمال هتدامش ىلا هل ةيعادلا لاحلا ةدشو ةمايقلا موب لاوهأ هسفنل

 ميلمعو ميلمعب مهيلع درشب نأ دبال هلأ لع هنآل « هتمال ةحر یب هنا ربظي ىذلاو ٠ ىهنتا ءاكيلا لوط هل قحي ما
 ملعأ هقاو « مهي ذمت ىلا ىضفي دقف ایقتسم نوكي ال دق

 هب رف وأ «هب لک اث وأ  نآرقاا .ةءارقب 'ىدار نم ما پس اب - ۹

 ىلع لاق لاق فخ نب ديوس نع ةمثهخ نع شهلا انئدح ”نايفس انربخآ ريك نب دج شو - ۷
 نولوقي « مالحألا امس « نانسألا هاث دح موق نام زا رخآآ ىف ىنأي : لوق ملي یبنلا تمس » هنع هللا ىضر

 تین « مرجانح مهن اما زواج ال  ةييرا نم بسا ارك اكرمالسإلا نم نوق“”رك « ةياربلا لوق ريح نم
 « ةمايقلا مو ممت نمل رجأ مهلتق نان « متولتقاف مومتیفل

 ثراحلا نب ميهاربإ نب دمع نع ديعس ن یی نه كلام انربخآ فسوب نب هللا "دبع شرم - ۸

 لرتي ی للا "لوسر ”تعمس ه لاق هنأ هنع هلا ىضر ىردخلا_ديمس ىبأ نع نمحرلا دبع نب همام ىنأ نع یمن

 ليو رقیو ؛ میل عم ماو « مهمايص عم عنايمو « ممالص عم مكس الص نورت موق يف جري



 بش ىري الف طلا ىف راظني « تم نم مئيسلا اره اک نا نم نوت: مرجانع زوال نارا

 « قوا ىف یا و « ايش یرب الف شیت ىف ريو بش یرب الف حڈفلا ىف رظنبو
 اک ینا نع ۳ ىبأ نع كلام ی سنآ نع دات نع ةبهش نع یم انثادح د دسم انش بس 4

 :نآرفلا أرقيال ىذلا نمژلاو . بيل اه رو بیل اهمعط هجرت الاك هب لمهیو نارفق أرقي ىذلا نمل » لاق

 رم اهمهطو بیط اهم ر ةن “ركن أر قلا أرقي ىذلا قفانملا لثمتو ٠ اهل حر الو بیط اهممط ةرئلاك هب ليو

 « رم اهحرو ثيبخ وأ رم امنا لاک نآرقلا قبال ىذلا قئانلل لثتو

 لدب ةيناتحتب < ايار د ةياور قو « رثكالل اذك ( هب لك ات وأ « نآرةلا ةءارقب ىءار نم ما باب ) هلوق

 ءاخلاب ةاور ىف نأ نیلا نبا کو < مجاب شکالل « هب رج وأ د هلوتو « لك الا بلط ىأ لک اتو « ةزمحلا

 . ةوجألا تامالع ىف مدقت دقو « جراوخلا ركذ ىف ىلع ثيدح اهدحأ : ثيداحأ ةثالث بابلا ىف ركذ مث . ةمجعملا

 . ديوس ةبح ىف فلتخاو لاق « مقلب ىنلا تعمس : لاق ةلفغ نب ديوس نع » انه عقو هنأ معرف ىدوادلا برغأو

 خس عيمج ىف ىذلاو ؛ طقساا نع هل اشن ىذلا طلغلا ىلع ادمتعم لاق اذك « هي یذلا نم عم هنأ انه ام حیحصااو

 ثسدح وهو < دیناساا عیمج ىف اذکو « تعم : لاق هند هللا ىطر ىلع نع ةلفغ نب ديوس نعد ىراخبلا حي ٠

 الو ي ىنلا عم ىلص هن] ليق دقو « حیحصلا ىلع هلع يذلا نم ديوس عمسإ لو « ىلع نع ةلفغ نب دیوسل دوپثم

 نيدشارلا ءافلخلا نم هعاس حصو؛ يي نا لوسر ناد نم ىدبآلا تضف نيح ةئيدملا مدق هنأ حصي یذلاو « حصي

 ةنس ديبع وبأ لاقو « نينا“ ةنس تام : مع وبا لاق . جلب ىنلا ةايح ىف هلام ةقدص ىدأ هنأ حصر « ةبادصلا دابكو

 تامو ةفوكلا لزت « ةيمأ ابأ یکی نم وهو . ةس نيئالثو ةئام غلبو « نينا هنس ىلع نب ورع لاقو « یدحا

 نم نولوقي د هلوقو « لوقعلا ىأ « مالحألا » هلرفو « نيب راحل ا باتک ىف جراوخل ا لاتق ىف ثحبلا یأیسو . اه

 الو هلوقو « ةمجرنلل بسااا وهو « هلا لوق نم ىأ « ةءربلا ريخ لوق » نم دارم او بولةلا نم وه « ةبرلا لوق ريخ

 معلا نود طةف ظفحلا قاعتلاب هدام ناك نأ : تاق . هنم ءىثب اوةلعت مهنأ ديري : یدوادلا لاق « مثرجانح زواج

 فقوام نآل مولف ىف خسري مل ناميالا نأ دارا | نأ قايسلا نم ملا همی ىذلاف الإ و « هدارم هل 9 نأ یسف هلولدع

 ال » ةدايزلا نم ديعس ىلأ ثيدح ون ةفيذح ثيدح ىف عقو دقو . بلقلا ىلا لدي ال هزواجتي ملف موقاحلا دنع

 یایسو « اضيأ جراوخلا ركذ ىف ديعس ىبأ نع ةللس ىلأ ثيدح ىتاثلا ثيدحلا . < میبولق هيعت الو مهيفارت زواجي

 هينا ةجرأل نيثيدحلا نيذه ةيسانمو . ةزينلا تامالع ىف رخآ هجو نم مدقت و ٠ نيدترملا  ایتسا ف اضيأ هحرش

 نم مهنم نال ةمجرتلا ناکرال ةلاد ةئالثلا ثيداحألاف « كلذ وحنو هب لكأتلل وأ ءاب رلل ىف هللا ريغل تناك اذ! ةءارقلا

 وهو هب رخل نم مهئموءاضيأ هثيدح نم جرخم وهو هب لكأت نم مهتمو « سوء ىبأ ثيدح ىف ةراشالا هيلاو هبايار
 هحوع و دیعس نآ نع رخآ هجو نم «نآرقلا لئاضف د ی ديبع وأ جرخأ دقو . دعس ىنأو ىلع ثيدح نم جر

 لجد : رف هلال هلعق نأرقلا ناف ؛ اندلا هب نولأسي موق هلم نأ لبق هب هللا اولأساو نآرآلا | ولعت همف دوك احلا

 اوبرضت ال » افوقوم ساء نا ثل لح لم باش ىبأ یا دنعو « هلل هری لجرو . هب لک ات ہی لجرو « هب ابپ



 ۱۰:۱ د ه٣ د ۵۰۵۹ دا :

 لبش نب نمحرلا دبع ثيدح نم ىلعي وبأو دمحأ جرخأو « کبولق ىف كلا عقرب كلذ ناف « ضعبب هضعب هللا باتک
 نع دج وبآ جرخأو « یوق هدنسو كيدا هب اوك ات الو aie اونح الو هيف اولغت الو نآرقلا اوءرفا » هعفر

 یسوم ىبأ ثيدح كااثلا ثيدحلا . «هوطعت الف مولأس اذاف « نآرقلاب هيف لأسي نامز ءىجيس » دوعسم نب هللا دبع
 ليعامسالا دنو انه مقوو ۰ هل مجرت ايف رهاظ رهو « مالكا رئاس ىلع نآرقلا لطف باب « ف احورشم مدقت ىذلا

 ۰ اذ € كلام ۸ سنا عم هنأ ةرزغ نإ ىعل لبش یادحو قوس لاق » هلا ةيعش نع داعم ۸ داعم قرط نم

 هوسلا سيلجلاو حاملا سيلجلا لثم ىف دواد ا خا زخآ ثيدح وهو : تلق

 کب ولو هيلع تا ام نآرقلا او: رفقا ساپ - ۷
 و 1 7 ا و ك ۳

 و یبلا نع هللا دبع نب بدنج نع نوا نارع ىبأ نع داه انثدح رثاعنلا وبأ شرح — ةمأكو

 « هنعاوموقت متفلتخا اذاف « کب ول تفلتتا ام نأ رفلا | رد را » لاق

 [ ۷۳۰۰۷۳ ۰ ۰۰۲۱ : ىف هفارطأ ب ۰۰۱۰ ثيدحلا ]

 ىلأ نع عيطم ىبأ نب مالس اندح یر نب نجرا دبع انثدح ىلع نب ورع اشا - ۱
 اوموقت متناتخا اذاف « ب هيلع تفاتثا ام نآرقلا اوء رقآ : ىبلا لاق » بانج نع وبا نارع

 نګ ر لاقو ۰ ”نابأو "مس نب دا "هما رب و ۰ نارع ىبأ نگ درز نب ا درب نب ثراحلا مبا . 6 ۶

 رع نع تماصلا نب هللا دبع نع نارع ىبأ نع نو ئا لاقو ٠ هلوق . . ابدنج "تممس نارع یآ نع ةبعش ٠
8 ۰ 

 رثك او حصأ بدنجو . هلوق
 نع ةربس ن لا بلا نع ةرسيم نب ئاللا دبع نع ةيعش ای دم تاج نب نایلس ا سس ۲ a ی 7 2 # 5 س

 : لاقف « يب یبلا ىلإ هبتفلطناف هديب تذَحأف « امفالخ أرق رم یبلا مس يآ أرقي لر مس هنا هلا دبع“
Tau. 2۱ ۰. مکه اوف خا لبق ناك نم ناف : لاق ىلع رک ۱ 1 رقاف « نسح اكالك ۳ ۳ ۹  

 هين امم موف ىف ىأ ) تفاتخا اذاف ) هلوق ٠ تعمتجا ىأ ( 38 ولق هيلع تفلتا ام نآرقلا اوءرقا باب ) هلوق
 هنمذ اصاخ یهللا نوکی نأ لمتحم : ضايع لاق ۰ رشلا ىلا فالتخالا مب ىداهتي الثل اوقرفت ىأ (هنع اوموقن )
 لمتحو , < مؤست کا دبت نإ ءایشآ نع اولآسن ال ) ىلاعت هلوق ىف م موسي ام لوزا ایس كلذ نركي الئل لي
 ةهش ضراع ضرغ رأ فالتخالا عقو اذا < هيلا داتو هيلع لد ام ىلع فالتثالا اومزلا و اوءرقا یماا نوک نأ

 یدولا هباشتلا نع اوضرعأو ةفلاألا بجوملا كحاب اوکس# و , ةءارقلا | وكرتاف قارتفالا ىلا ةيعادلا ةعزانملا ىضتقي
 اذإ ةءارؤلا نع ىو هنأ لمحو ۳ مورذحان هم هباشت م نوعبكي نذلا مر اذاف د 2 هلوةكرهو 6 ةق رم لا

 نا نغ مدقت ام هْلُدَمو « هت ءارق ىلع مهم لک رهتساو فالتخالا دنع اوق ره نأب ءادآلا ةيفيك ىف فالتخالا عقو

 « نسحي حک و لا و ىنلا ىلا اوعفا رف « ءادآلا ىف فالتخالا نب رخالا نيب املا نيبو هنبب عقو امل دوعبم



 نآرقلا لئاضف پاتک - ۷ ۱۰۲

 دیعس و دییف نب ثراحلا هعبات) هلق . بدنچ ثیدح بیقع دومسم نبا ثيدح ركذ ىف کما ربات ةتكنلا هلو

 ىبأ نم یرادلا ابلصوف یداب الا ةمادق نا وهو ثراحلا ةعب اتم امأف , ثيدحلا عفر ین یا (نارمع نآ نم دز نا

 ديز نب داح وخآ وهو ديز نب ديعس ةعباتم امأو « ديذ نب دا ةاور لثم هظفلو « هنع ليعامس] نب كلام ناسف

 « بدنج انثدح لات نارح ابأ تمم » لات هنع یوزخلا ماشه ىنأ قب رط نم هدئسم ىف نايفس نب نسحلا اهلصوف

 ديزي, نبأ ىتعي ( نابآو ةلس نب داح همفري مو ) هلو . ء اوموقف هيف متفاتخا اذاف و هرخآ ینو اعوف سیدنا ركذف
 نب نایح قيرط نم لسم حیحم ىف تعقوف نابأ ةياور امأو « ةلوضوم ىل حقت لف ةملس نب دامح ةياور امأ ؛ راطملا
 رخآ هجو نم فنصملل عفو هلملف « اضيأ عوفم نکل هركذف « ناملغ نحنو بدنج انل لاق » هظفلو هنع لاله

 . قع رادنب قیرط نم ليعامسالا هلصو (هلوق ابدنج تعمس نارمع ىبأ نع ةبعش نع ردنغ لاقو ) هلوق . وقوم هنع
 هللا دبع وه نوع نبا ( لوق رع نع تماصلا نب هللا دبع نر نارع نآ نع نوع نبا لاتو ( هلوق . ردنغ

 «.هنهذذاقم نب ذامم نع ديبع وبأ اهلصو هذه هتیاورو « نارمع ىنأ نارقأ نم وهو روبشملا مامالا ىرصبلا
 لات اکو ہو , اقرط شک او ادانعإ حصا ىأ ( رثكأو حصا بدنجو ) هلوق . هنع رخآ هجو نم یاسنلا اهجرخأو

 تاق هوعفر ناالاو « هفتوو هعفر ىف هيلع اوفلتخا مآ الإ 5 بدثج نع نارمع ىبأ نع هوور ريفغلا ما ناف

 طق نوع نبا .ىطخي | : دواد ىلأ نب ركب وبأ لاق « اهيلع عباتي مل ةذاشف نوع نبا ةياور امأو . ممل کسلاف ظافح

 رخآ خیش هيف نارحع ىبأل نوكيو هظفح نوع نبا نوكي نأ لمحو . ىهتت بدنج نع باوصلاو « اذه ىف الإ
 اذه نارمع ىبأ نع رخآ هجو نم لم جرخأ دقو « اهعفرب حيرصتلاو اهولعل بدنج قبرط ىلع ةاورلا دراوت امئاو

 لات رع نب هللا دبع نع حابر نب هقا دبع نع ىوجلا نارع ىبأ نع داح قيرط نم هجرخآ یعلا ىف رخآ اثیدح
 لبق ناك نم كله اع) : لاقف هبجو ىف بضغلا فرعي جرف ةيآ ىف افاتخا نیلجر حمسف « لب ىنلا ىلا ترجاه »

 نرثلا حتفب ( لا” ) هلوق ٠ لعأ هاو لصأ نوع نبا قيرطل نوكي نأ ىوقي ام اذهو « باتكلا ىف فالتخالاپ

 « ةبحم هل هنإ ليق دقو « ريبك ىعبات « ىلالحلا ةدحوملا نوكسر ةلمبملا حتفب ( ةربس نبأ ) مال هرخآو ىازلا ديدشتو
 . 4م قيدصلا ركب ىبأ نع ةياور هل نأب « بيذهتلا » ف مزجو . ةبح هل نأب , فارطالا د ىف مزج ىرملا لهذو
 جرخأ دقف « بعكنب ىبأ وه نوكي نأ لمت لجرلا اذه ( ارفالخ أرق ین عمسةي أر قيالجر حس هنأ ) هلوق
 « نسح مالك : لات قير ىنلا نا و هفو ارفالخ أرق ةيآ أرقي دوعسم نبا حس هنأ بعك نب ىبأ ثيدح نم ىربطلا

 ةغيصب (آرفاف) هلوق ٠ ثيدحلا اذهل ظافلأ ةدع نايب « فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ باب » ىف مدقت دقو « ثيدحلا
 لاق ةبعش نع دم نب جاجح نع ديبع وآ هجرخأ دقو ؛ ةبعش نم كشلا اذه ( ىلع رک | ) هلوق . نينئالل سالا
 ةياور ىف ( ميكلهأف اوفلتخا کیف ناك نم ناف ) هلو ۰ هركحذف « دومسم هنع ىنثدحو هتمعم نآ یلع ركأ و

 ةصقلا هذه ىف دوعسم نبا نع شيبح نب رز قيرط نم مكاحلاو نابح نبا دنعو ؛ هلوأ مضي « اوکلهأف » لمتسلا

 قو . هلبق ىذلا بدنج ثيدح ىف فالتخالا ىءم ىف لوقلا مدقت دقو « فا الا دابق ناک نم كلوأ امباف و

 « تامهلا » قو « مح لآ نم تناكدوعسم نباو نآ امف فلتخا ىتلا ةروسلا نأ ةدئافلا نم ةروكذملا رز ةياور
 اهددع ىف ناك مهفالتخا نأ دل اذه ق دنسلا تادا ز ىف دحأ نب هللا دبع دنع عقوو < فاقحالا انآ بیطخل

 ةفلالاو ةعاملا لع ضحلا هلق یذلاو ثيدحلا اذ مه یو ؛ ثيدحلا نوثالثو تس وأ ةيآ نوثالثو سمخ یه له



 ۱۰۳ حنا باتک ۔پپ

 ءىش ىلع ةنالا ةلالد ربظ نأ كلذ رش نمو « قح ريغب نآرقلا ىف ءارملا نص ىهثلاو فالتخالاو ةقرفلا نم ررذحتلاو

 هيلع ةلضانلا و كلذ ىف جاجللا عقب و ىأرلا كلذ ىلع املاح و ابليوأت ىلا هتیقدتو رظنلاب لسوتيف ىأ رلا فلاخم

 قحتلا امو اتم قلعملا « اثيدح نيمو ةهسن ىلع ةعوفرملا رداع الا نم نآرقلا لئاضف باتک لمتنا ( ةمتاغ )

 سلا قابلاو اثيدح نوعبسو ةنالث یضم ايفو هيف اهن رركملا ةلوصوم قاباو اثیدح رثع ةع امبالا نم ۵

 « دحأ هلا وه لق لضف ىف نامعنلا نب ةداتق ثردحو « نآرقلا عمج نميف سنأ كيد یوس ار رت ىلع لم هقفاو

 . تاذوملا ةءارف ىف ةفئاع ث دحو « نآر فا ع أرقب نأ مءأ زجعيأ , اضيأ هکر دو « كلذ ىف دعم نآ تبدحو

 ال » ةريره ىبأ ثيدحو « نیتفدلا نيب ام الإ كرتب لو هثیدح و « للا هتءارف ىف ساوع نا ثيدحو ؛ مولا دنع

 ` هلا دبع ثیدح و « ادم هتءارق تناک , سنأ ثيدحو « نآرقلا لمآ نم کری نأ » 1 ثبدحر « نيتنثا ىف الإ دسح

 لمآ هللا و . راثآ ةعيس م دعب نف ةءاحصلا نع راثألا نم هيفو ۳ 1 ۳ الجر عم ةنأ » دوعسم نبا

 هوم
 حاکنلا باتک - ۷

 ىف « حاكتلا ه و ٠ ةلمسبلا ريخأت ىر رفت ةیاور نعو « ین اذک ( حاكنلا باتک ميحرلا نحرا هقلا مسب )

 | هأوأ ربك زوحيو « جرفلا مسا نوكس مث مضب حكنلا : ءارفلا لاتو ۰ مضلا هنإ لاق نم زءوحتو « لخادتلاو مضلا ةذللا

 , :ىمرافلا لاتو ٠ امييف ةقيقح وه : ىجاجرلا مساقلا وبأ لاق . هببس هن وكل دقملا هب یمسو ؛ .طولا ىف هلامعتسا رثكو

 مرزا هلصأ نورعشآ لاقو . ءطولا داران هتج وز حكن اوان اذإو , دقعلا دارلاف نالف تنب وأ ةزالف مکن اولا اذا

 تحك و هنیع سامنلا حکنو ضرالا رطلا حكت اولق « یناملا فو تاسوعا ىف نوكيو : هيلع ايلعسم ءىثأ ءیش

 مطولا ف زاجم دقعلا ىف ةقيقح عرشلا فو . لبإلا فافخأ ةامملا تحكيو اف هترذيو امت رح اذإ ضرالا ىف حمقلا

  هديالو , دقعلا الإ نآرقلا ىف دري مل هنإ ليق ىح دقعلل ةنسلاو باتنكلا ىف هدورو ةرثك كلذ ىفةجحلاو « حيحصلا لع

 هلوق نال هنم دبال دقعلاف الو « ةنسلاب تبث امت] ليلحتلا ىف .طولا طرش نال ( هريغ اجوز حکت ىتح ) هلوق لثم

 ةربع ال نأ ةنسلا تنيب نكل هدرجع فاك كلذ نأ همويفمو « اهيلغ دقمب یا جورتت ی> هاذعم ( حكت ىتح 9

 نيسحلا وی]دافآ ممن . ةدعلا مث قيلطتلا نم كلذ دعب دبال هنأ اك ء ةليسعلا قوذ نم دةعلا دعب دبال لب « ةياغلا موپفع

 ناف ( حاکنلا اغلب اذل ىتح ىاتيلا اواباو ) ىلاعت هلوق ىف الإ . جیوزتل الإ نآرقلا ىف درب مل حاكذلا نأ سرا نبا

 لوقم ليقو « دقعلا ىف زا ءاطولا ىف ةقيقح هنأ - ةيفاحلا لوقك - ةيعفاشلا هجو قو . لعأ هقاو لا هب دارملا

 « دقعلا ىف لمعتسی ام کا ناک ناو یرظن ىف حجرتي ىذلا اذهو « یجاجزلا مرج هبو « امهنم لك لع كارتشالاب
 ام مما اش دصقب ال نم ريمتسي نأ دعیف « هركذ حايقتسال تابانک اهلك عاجلا ءامسأ ناب لوألا ميضمب حجرو

 دقو . تایانک ابلک اپنآ یعدلا مياست ىلع فقوتي اذهو « دقعلل لصالا ىف هنأ لع لدف ۰ هعظفتسي ال امل همظفتسب

 ۱ فلالا ىلع تدارف عاطقلا نبا حاكنلا مسا عج



 حاکنلا باتک - ۷ ۱.

 ةيألا 4 ءاسنلا نم کل ةباطام ۱ وحكتاذ ( ىلاعت هلوقل . حاكسلا ىف بيغ رتلا بيس - ۱ ١

 مس هنأ ليوطلا ديم“ ىبأ ن حارا رفج نب دح ار يخأ م ىف ن ”ديعس اشو - ۳

 يلا ةدابع نع نولأس لب ید جا وزأ تويب ىلإ طه ر"ةيالث ءاج » لوقي هنع هللا يضر كلام نب "سنا

 امو هبنذ نم مدقتام 4 هلا رفخ دق ؟ و یا 3 "نم نیو : الف ءاهولاق مهسأك اوربخأ ان , قگی

 اأ : رخآ لاقو . رانأ الو رهدلا موصأ انأ : رخآ لاقو . ادبأ ليلا لصأ ان ان امأ : مدسحأ لاق . رّغأت

 کاشخأل ىنإ مث ام ؟ اذکو اذك متلق نيذلا منا : لاق يَ هللا لوسر ءاجف . ادبأ جور الف ءاسنلا ؛لزنعا

 « ىنم سيلف ىس نع بفر نف « ءاسنلا جوزتأو «دقرأو لصأو « رطناو موصآ ىنكل ؛ هل  اقنأو ل
 2 5 4 ۳ 2 س

 هنأ ةورع ینربخآ لاق یره زا نع ديزي نب سنوي نع ميهاربإ نب ناسح ممس ىلع اشو - 4

 "ثالث و ىنثم ءاسنلا نم کل َباطام اوحک ناق ىلاتّيلا یف | وطسقتال نأ متفخ ناو یلاعت هلوق نع ةشاع لأس

 « ىتخأ نبا اي : تلاق (اولومتال نأ 'ىندأ ك لاذ کس ام تکسام اموآ ةدحاوف اولد ال نأ متفخ ناف ابرو

 اوبك «اهقادص قنس نم 'ىندأب اهجوزنپ نأ دیرب اهاجو امام ىف بغریف « اهیلو رج ىف نوک ةميتيلا
 « ءاسنلا نم نهاویم نم حاکنب اورمأو « قادصلا | واكسيف "نمل اوطسی نأ الإ نهوحکنی نأ

 تقولا وبأو ليصألا داز ( ءاسنلا نم كل باط ام اوحكناف ) ىلاعت هلوقل ( حاكنلا ىف بيغدتلا باب ) هلوق

 : ىطرةلا لاقو ۰ بيغرتلا ترف بدنلا ةتاجرد لفأو ¢ بلطلا ىت 7 ةغمص ام لالدتسالا هجرو و « ةبالا 0

 كلذ حرقا ىراغبلا نوكي نأ لمتحو . ءاسنلا دادعأ نم هنيب عملا زوحبام نايبل تقيس ةيالا نال « هيف ةلالد ال
 اوءمرحنال ) ىلاعت هلوق ف ءادتعالا ىلا هلعاو ةبس و برطلا كرت نع یبناا دورو عم بيطلا حاكنب سالا نم

 م هرذن ول اذملو ؛ ةدابع سيل : ةيعفاشلا لاقف « حاكنلا ف فلتخا دقو ( اودتعت الو م هللا لحأ ام تابمط

 نأ مزلتست - هنايب فیس اک  حاكنلا اپن بوس ىلا ةروصلا نأ قيةحتلاو ۰ ةدابع وه : ةيف | لاهو ۰ دفعنا

 بابلا ف فنصلا ركذ مث . ةصوصخلا ةروصلا ىلا رظن تبثأ نمو ةتاذ دح ىف هيلا رظن ىفأ نف ٠ ةدابع ذئنيح نوکی
 اذک ( طهر ال ءاج ) هلوق . سنأ ىلا نيقيرط نم نکل هءاع قفتملا نم وهو « سنأ ثيدح لرالا : نيثيدح

 ةلال نم طهرلاو ام ةافانم الو « يقلب ىنلا بامصأ نم ارقا نا » لسم دنع تباث ةياور قو ؛ دیه ةياور ىف

 نب ديعس لسم ىف عقوو . هظفل 1 رم هل دحاو ال عمج مسا امهنم لكو , ةعسق ىلا ةثالث نم رفنلاو « ةرشع ىلا

 نوعظم نب ناثعو صاعلا نب ورم نب هللا دبعو بلاط ىبأ نب ىلع مم نيروكذملا ةئالثلا نأ قازرلا دبع دنع بيسملا

 ف الا تل زف تارہدلا ًاومرګ نآ |ودارآ نم سانا ق ىلع ناک و ى دملا نسخا قيرط لوم ةب ودم نبا ددصو

 نم ةرشه عمتجاف «مهفوخ و سانلا ركذ غالب هللا لوسر نأ » دائسإ ريغب « ىدحأولا بابسأ » ىف عقور , ةدئاملا

 نب هللا دعو ناءلسو دادقملاو ةفيذخ ىنآ لوم ملاسو رذ واو دوعسم ناو ىلعو رعو ركب وبأ مهو  ةباحصلا



 ۱.۵ ۵۰۹( - و۲ ثيدحلا

 الو لولا اوهوقيو رانا اوموصي نأ ىلع اوقفتاف « نومظم نب ناثع تيب ىف - نرقم نب لقعمو صاعلا ن ورع

 نوکی نأ لمتحا اظوفع اذه ناك ناف « هریک اذم اوہ و ءان اوبرقي الو محللا اولك أي الو شرفلا ىلع اوماني

 « هيلط ىف مك ارتشال عيمجلل ةرات بأ و ةرأت میعوصخم مهيلا كلذ بسنف لاؤسلا اورشاب نذلا م ةثالثلا طهرلا

 عيب نأ دارأف ؛ ةئيدملا مدق د هنأ ماشه ني ديعس قيراط نم لسم ىورام ةل ] ىف ةلالث نم رثكأ ١ واک مهنأ ديؤيو

 ةتس اطهر نأ هوريخأو ؛ كلذ نع هوبنف ةنيدملاب اسان قاف ء تومب ىتح مورلا دهاجيو ؛ هللا ليبس ىف هلهجیف هراقع
 « كلذ ببسب ىنعي « ابقلط دق ناكو هتأرما عجار كلذ هوئدح الف « ماه زا هللا لوسد ةابح ىف كلذ اودارأ
 هلوق ٠ بسحآ ايف هللا دبع رجاه نأ لبق تام نومظم نب نامثع نال « رظن مبعم ورع نب هللا دبع دع ىف نکل

 مالا ديدشتب ( اهولاقت مهنأک ) هلوق . « سلا ىف » ةمقلع نع لسم ةءاود ىف ( مب ىنلا ةدابع نع نولأسي )
 ىنلا نم نحن نيأو اولاقف ) هلوق . ةيلق انآ مرنم لک یأر ىأ اهوللاقت اهولاقت لصأو , اهولقتسا ىأ ةمومضلا

 لوصح می ل نم نأ ىنمملاو . هلوأ مضي « هل رفف دق د ىنييهشكللاو ىوحلا ةءاور ىف ( هل هللا رفغ دق ؟ ميك

 سیا كلذ نأ أَ ىنلا نيب دق نكل « هل لصح نم فالم « لص نأ ىسع ةدابعلا ىف ةغل بما ىلا جاتحي هل كلذ
 ةشئاع ثيدح ىف راشأر « ةيب وب رلا بناج ىف ةد وبعلا ماقا ةيسفلاب كلذو ةيشخ مدشآ هنأب اذه ىلإ راشأف « مزالب

 انأ امآ مدحآ لاف ( هلوق 7 اروکش ادبع نوكأ الفأ د هلوقب رخآ ىنعم ىلا - ليللا ةالص ىف مدقت 6 ةريئملاو

 لو ديبأتل اب ءاسنلا لزتعمو لصلا دکأ « ادبآ جورتأ الف» هلوقو « لصال ال لول ديق وه ( ادب أ ليللا لصا انأف

 « ءاسنلا جوزتأ ال مهضعب لاقف » ملم ةياور ىف عقوو , ديما مايأ اذکو ىلايللا رطف نم هل دبال هنآل مايصلا کوب
 كرت نال . نيلئاقلا ددع ةدايز دكر ام هرهاظو « شارغلا ىلع مانأ ال میضعب لاقو « محللا لک 1ال مبضعب لاقو

 قیفوتلا نكي و . شارفلا ىلع مونلا كرت نم صخأ ةالصلاب لالا قارفتساو « مایصلا ةموادم نم صخأ ملا لکا

 ىنلا كلذ خابف ملم ةياور ىف ( متلق نيذلا متنآ : لاقف ب هلا وسر مهیا ءاج ) هلوق ۰ زوجتلا نم بورضب

 مهييعت مدع عم ارهج امو كلذ نم عنم هناب عميو ؟ اذكاولات ماوقأ لابام لاقو هيلع ىنثأو هقا دمخ لي

 لوأ ىف هلوق فالخم هیبفت فرح ملا فيفختب ( هاو امأ ) هلوق « مهل اتسو مهي اقفر مهيب و هنيب ايف اصوصخو
 نم مثيمأ هيلع اوئبام در ىلا ةراشا هيف ( هل ماقتأو هلل کاشخال ىنا ) هلوق ۰ مسقتلل میلا ديدشتب الاف انآ امأ رجلا

 هلل ىثخأ ةدابعلا ف دیدشتلا ىف غلابی هنوك عم هنأ معاف « هريغ فالخم ةدابعلا ف ديم ىلا جاتخال هل روفغلا نأ
 ريخو هرارم تسال نکمآ هناف دصتقاا فالخم لالا نم نمأيال ددشاا نال كل ذك ناك امنا و نوددشي نيذلا نم قئاو

 «قبأ اربظ الو عطق اضرأ ال تبنلا» رخالا ثيدحلا ىف هلوق ىف كلذ ىلا دشرأ دقو « ه-بحاص هيلع موادام لمعلا

 نم كاردتسا (ینکل) هلق . هنم ءىش لعاا باتک ىف مدفت و « ىلاعت هللا ءاش نا قاقرلا باتک یف كلذل دیزم ىتأيسو
 نع بغر نف) لق . اذک لمعأ انآ نکل « ءاوس ةيدوبعلا ىلا ةبسنلاب متنآو انآ ىأ قايساا هيلع لد فوذع ءىش
 دارلاو « هريغ ىلا هنع ضارعالا ءىثلا نع ةيغرلاو « ضرفلا لب افت ىلا ال ةقيرطلا ةنسل اب دارا ( ىم سياف یفس

 اک دیدشتلا !وعدتبا نذلا مهئاف ةين ابهرلا قیرط ىلا كلذب حلو « ىنم سيلف ىريغ ةقيرطب ذخأو یقیرط كرت نم

 م وصلا ىلع یوقتیل رطفيف ةحمسلا ةيهرنلا مقلب ىلا ةقيرطو هومزقلا امي هوف وام مهاب مییاع دقو ىلاعت هللا ممفصو
 ةبغرلا تناك نا ىنم سياف هلوقو . لسنا ريثكتو سفنلا فافعاو ةوبشلا ركل جوزتب و مايقلا ىلع ىوقتيل ماتيو

 یرابا عف ۵۹ ج ۱٤ م



 حاکنا باتك ۷ ۱۰۹
 اضارعا ناك ناو ةللا نع جرخم نأ مرلي الو یتقبرط لع ىأ ءم سل مف هيف هبحاص رذعو لب وألا نم برضإ
 كثردحلا قو . رفکلا نم عون كلذ دات عا نال یام ىلع س لا یم سلف یمف هلو 2. حجرأ د ها21 ىلا ی امطتت و

 لاجرلا نم هتفرعم ترذعت اذا هنآ و مهلافاب ىمأتل رباكالا لارحا میت هيفو « هيف بیغز ار حاكنلا لضف ىلعةلالد
 هيفو ٠ اعونم كلذ نكي | ءايرلا نم أي ثيح هرارظا ىلا جاتحاو رب لهع لع مزع نم نأ و « ءاسذلا نم هفاشكتسا زاج
 تاحابملا نأو « نيدهتجلا نع ةپشل ةلازا و نيفلكملل ماكحالا نايب و ماا لئاسم ءاقلا دنع هللا ىلع ءانثلاو دملا دقت
 ةمعطالا نم لالالا لاتا عذم نم ىلع درلا هءف : یرطلا لاو . بابحتسالاو ةهاركلا ىلا دصقلاب بلقتت دق

 ىربطلا لاقام ىلا احن نم مم فلسلا هيف فاتءا ام اذه ضايع لاق . لك أملا نشخو بايثلا ظيلغ رثآو ساللاو
 لب ىنلا ذخأ دقو رافکسا ىف ةيألا هذه نأ قملاو لا ايندلا کنابیط متيهذا ىلاهت هلوقب جتحاو سكع نم مو
 لامتسا ةمزالم نا قلاو « نيتفصلا یدح] ىلع ةموادملا دارملا ناك نإ نيّقيرغلا دحال كلذ 530 تلف . نيس الاب

 عيظتسي الف انايجأ هدحيال دق كلذ داتعا نم نال تاهشلا ىف عوقولا نم نمأي الو رطبلاو هف ةرثلا لا ىضذت تابيطلا
 ىلاعت هلوق حيرص هيلع دریو هنع ىبنالا عطذتلا ىلا ىضطي انايحأ كلذ لوانت عنم نأ اک روظحا ىف عقیف هنع لاقتنالا
 للملا ىلإ ىضفي ةدايعلا ف ديدشتلاب ذخ الا نأ اک (قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخا ىتلا هللا ةنيز مرح نم لق 2
 ةدابعلا ىلا طاشنلا مدعو ةلاطبلا راثيا ىلا ىضفي لفتتلا كرتو الثم ضئارفلا ىلع راصتقالا ةمزالمو ابلصال عطاقلا
 . هاب ملا نأ ىلا ةراشإ اضيأ هيفو « كلذ ىلا ةراشا هيلا ضنا أم عب 7 هلك اش دال یا هلوق قو ؛طسولا رومالا ريخو

 عم ىلع انئدح ) هلوق « ىناثلا ثيدحلا . لعأ هاو ؛ رو املا درج نم اردق مخا ق نم بحبام ةفرعمو
 ممن وبأ هيس الو نااضلا ىلع وبأ هيلع هبن الو « تاياورلا نم ءىش ىف اب وسام اذه ايلع رأ ل ( هاربا نب ناسح
 ىف ىنيدملا نب ىلع ةريش كلذ ىلع لماحلا نأكو < ىيدملا نب ىلع هنأب دوعسم یا اعين ىرملا مرج نکا , هيدايك

 لع - ايلع ىمسي نم - ناسح نع یود دقف الإو ؛ هريغ نم ىلوأ هيلع لملا ناك ها قاطأ اذاف ىراخبلا خویش
 هل نكل و « هريغو نيعم نبا هقثلوو « نامرک یضاق روكذملا ناسح ناكو « اضيأ یراخبلا خویش نم وهو رجح نبأ

 دقو « هب درفنا اثیش ىراخبلا ف هل رآ ملو : تلق . طاغ امبر هنأ الإ قدصلا لهآ نم وه : ىدع نبا لاق , دارفآ
 روكذملا فردا حرش مدقل دقو « ىراخبلا لحرب نأ لبق نيدئامو تس ةنس تام هن ال هقلب مل هنأ الإ نسل اب هكردأ

 ءاسنلا ةروس ريسفت ىف فوتسم هيف
 'جوزنيلف ةءابلا عاطتسا نم » و "ول لوف ی - ۲

 ؟ حاکسلا ىف 4 بر ال نم جوزت لهو . « جرفل ”نصحأو رمل ضفأ ناف

 ”تنك» » لاق ةبقلع نع ميهاربا ین دح لاق ش شعألا ان دح يبأ ان دح صفح نب رمش اش - 0

 ابأ اي كل له : نايع لاقف « ايلف ةجاح كيلإ ىل "دا نحرلا دبع اأ اي : لاقف یم : نابع هیقلف « لا دبع عم

 راشأ اذه ىلإ ةجاح 4 سيل نأ هللا دبع ىأر امف ؟ دبعت تنکام كرکذت اركب كح” وزن نأ ىف نمحراا دبع
 نم بابشلا رّشمماي : هب ىلا انل لاق دقا كلذ تلف نأل امآ : لوقب وهو هيلإ تيبستاف « ةمقلع اب : لاقف “لإ
 « أجور 4 هنإف موصلاب هيلعف مطتسي مل نمو « جو زتیف ةءابأا نم ماطتسا



 كيدحلا ۰۹ ١ ۱ ۱۷

 اور ىف عقو ( جرفلل نصحأو رصبلل شغآ هناف , جوزتيلف ةءابلا عاطتسا نم مقلب ىنلا لوق باب ) هلق
 هنأكو « کنم ١ ظفل هنم رصتءاف هيف فرمت ناك ناو « ثبدحلا ظفل ةيقب هنأل لرا لرالاو هلل » یمخرسلا
 مایصلا ىف هتیار مث؟اطابنتسا وأ اص معي له فاللا اء]و , دنا كلذك رهو « سؤال یاندلا نأ ىلا راثأ

 جودي لهو) هلوق ۰۰ کنم » هيف سيل هب مجزت اک , ةءابلا عاطتسا نم » ظفلب شمالا نع رخآ هجو نم هجرخأ
 « ثيدحلاب هباجأف ناثع هيلع ضرعف  نایعو دوعسم نا نيب عقرامنملا رشا هنأك ) حاک دل ىف هل برأ ال نم

 نيب ام ىلا رمد هلملو . كلذ لقنی ل ناو هقفاو نوكي نأ لمتحاو « هقفاوي مف هل هيف برأ ال نوكي نأ لمت حاق
 « ىمخنلا وه ( مهار ینئح ) هلوق ٠ءب كلذ ركذأسو ؟ ال مأ هيلإ بدني له حاكذلا یا قوتیال نمین ءاملعلا

 « دومسم نبأ نع ةمةلء نع ىعخنلا مهاد نع شعالا ةجرت یهو. ديناسألا حصأ هنأ ركذ امدانسالا اذهو

 تنك) هلوق ۰ شععالا ىلا هنبعب هدانساب هيلي یذلا بابلا ىن فنصملا هركذ رخآ دانس ثيدحلا اذه ف شعالل و

 ىنأ نب دیز ةياور فو « تاياورلا رثك | ىف عقو اذك ( ین ناهع هيقاف ) هاو . دوعسم نبا ىنعي ( هللا دبع عم
 ‹ دوعسم نا ةننک یه (نجرلا دبع ايأ ا : لاقف ) هلو . ةذاش یهو «ةنيدااب و نابح نبا هذع شعلا نع ةا

 حرش » نم هتخسف ىف عقر هنآ هدنع كلذ دك او .ةروپشلا هتينك امال رمع نا كلذن بطاخلا نأ ريالا نا نظو
 لدي اذه : هتيشاح ىف رينا نب نک , ثيدحلا صقد « ىنع نائء هيّقل « رم نبا هيف » ةمجرتلا بقع < لاطب نبا

 قرع نبال لعدم الو « لاق اذدک ااش نام نمز ىف ناك هنال « بایشلا نەز ىف هفت ىلع ددش رع نبا نأ ىلع
 هنيب أس ال رظن هيف كاذ ذإ اباش ناك رمع نبا نأ ىوعد نأ عم « دوعسم نبال ثيدحلار ةصقلا لب ؛ الصأ ةصقلا هذه
 : نيالا نبا لاق . اول » لیصالا ةاور قو. راكالل اذک ( ايل ) هلوق . نيالا زراج كاذ ذا ناك هنا « اميرق
 عقوو . یہا € هللا اوعد تاقثأ املف ) لا هللا لاق «اوعد » لدم ةولخلا نم سم یواو ,  بارصلا یهو
 لاقف ) هلوق . « هالختساف ۰ نحرلا دبع ايأ اب له : لاقف نامع هرقل ذا د لسم دنع شمعالا نع ر رج ةياور ىف
 ةئيه ةئاثرو افشق هب ىأر ناثع لعل ( دمت تنكام كركذت اركب كجوزت نأ ىف نحرلا دبع ابأاي كل له : نامه
 ىضمام كركذت نأ اببلماو » لسمو دا دزع ةيواعم یآ ةياور ىف عقوو « هبفرت ىلإ ةجوزلا هدقن ىلع كلذ لمل
 ةياور قو « دمعت تنك ام كن نم كيلا عج كلما « لسم ندع شعالا نع ريرج ةاور قو « كزامز نم

 ةوقلا ىف دیزت ةباشلا ةجوزلا ةرشاعم نأ هنم ذغوبو « كنافام كركذت نأ الما ر نايح نا دزع ةسينأ نآ نب دز

 ةمقلعاب : لاقف «ىلا راشأ اذه ىلا ةجاح هل سیل نأ هللا دبع ىأر املف ) هلق . سكملابف امسك فالخ ۰ طاشنلاو
 جوتا سآ ىف دوعسم نبال ناجع ةمجارم نأ رک الإ دنع اذکه (دنل كلذ تلف نل امأ : لوقي وهو هيلا تيهتاف
 ظفاو « سكعل اب نارح نیا دنع ةو أ ىبأ نب دزو لسم دنع زب رچ اور فق عفدو . ةمةلعل هزاعدترما ليف تاك

 الأ : نام هل لاقف « تخل لاق « ةمقلعاي لاعت : ىل لاق ةجاح هل سيل نأ هللا دبع ىأر املق» ءالختساف هلوق دعب ريرج
 ةجاح هل تيل نأ هللا دبع ىأر ايلف « امهثع تيحنتو ؛ اماقف هديب ذخأف , ناجع قلف » ديز ةياور قو « كجوزت
 تیک نأ نيتياورلا نيب عملا ف لمتحيو « كجوزت الأ : لوقي وهو هيلا تيبتئاف , ةمقلعاي ندا : لاق اهرسي
 . هيف اناك اع ةمقلع مالعإ ةدارإ هئم مهف هنوكل , ةمقلع یصدتسا نأ دعب هل لاق ناك ام دوعسم نیا ىلع داعأ ناثع
 فو « ال لاقف ابابش بقا لوسر عم انك دفا ١ ديز ةياور ىف ( بابشلا رشمماب مب ىنلا انل لاق دقل ) هلوق
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 عم انك : هلا ديع لاقق « هللا ديع ىلع دوسالاو ةمقاع عم تلخد د هملب ىذلا بابلا ىف ديال نب نمرلا دبع ةياور

 قيراما هذه ىف لسم دنع شعالا نع ريرج ةياود فو « بابشلا رشعماي : انل لاقف « اتش دجنال ابابش لر ىنلا
 شعالا نع عیکو اور قو < لجا نم هب ثدح هنأ تبار ثءدحي تدق , باش ذثمو انآ و نمحرلا دبع لاق »

 عمجب و باش عمج باشلاو ءام فصو مهلمشي ةعامج رشعلا ( بابشلا رشعم اي ) هلوق « موقلا ثدحأ انأو »
 ةکرلا هلصأو « هريغ لامف ىلع لعاف عمجي ملهنأ یرهزالا ركذو « لیقثلاو هلوأ مضب نابشو ةسببش ىلع انآ
 ثدح هل لاقي « مهفلا » ف ىطرقلا لاقو . ةيعفاشلا قلطأ اذكه , نيئالث لكي نأ ىلا خلب نا مسا وهو « طاشلاو

 ىلا غول بلا ندل نم هنأ بارشلا ف یرشخزلا ركذ اذکو < لبك مث نيثالثو نيتنثا ىلا باش م“ ٠ ةنس رشع ةتس ىلإ

 نم باشلا نأ راتخلا حصالا : ىووالا لاقو « نيمبرأ ىلا « رهاوجلا ١ ىف کلالا ساش نبا لاقو « نيئالثو نيتنثا
 زواج نم : ةمثاطو یایورلا لاقو . خيش وه مث « نيعب رالا زواجي نأ ىلا لبك وه م , نيثالثلا زواجي ملو غلب
 ىف عجراا : باعصالا نع ینیارفسالا .قاحسا وبأ لاقو « نیسنلا غلبي نأ ىلا : ةييتق نبا داز « اخیش ىمس نيئالثلا
 باہ كلا صخ ( ةءابلا کدنم عاطتسا نم ) هلوق . ةجزملا فالتخ اب فلتخیف رمشلا ضايب امأو « ةغللا ىلا كلذ
 ىف بيسلا دجو اذإ |بیتعف ىنعملا ناك نآ و . خویشلا فالخم خاكنلا ىلا مهيف ىعادلا ةوق دوجو بااغلا نال باطخلاب
 دقو « دم الو زمه ريغب ىرخأ ةغل اهيفو « دودم ثينأت ءاتو زمم اب ( ةءابلا) هلق . اضيأ خوي ثار لوكلا
 رصةا اب و حاکنلا نؤم ىلع ةردقلا دملاب لیقو « ةزمهلا لد ءاهي نكل لوألاك ةهابلا اب اهل لاقيو « ءاهالب دع و زمع
 قتشا : یدزالا لاقو « هيلا ىوأيو هؤوبتي ینلا عضواا هلضأو « حاكسذلا ةءاولاب دارا! : باطخلا لاق « مطولا
 ءاملعاا فلتخا : یوونلا لاقو ٠ الزئم اهءوبي نأ ةأرملا ج ءرتب نم نأش نم نال « ةءابلا لصأ نم ةأرملا ىلع دقعلا
 نم هريدقتف , عاجلا وهو ىوذللا اهانعم دارلا نأ امبمأ : دحاو یئعم ىلا ناعجرب نيل وق ىلع انه ةءابلاب دارملا ىف
 هسيلعف هنّوم نغ هزجعل عاملا عطتسب 1 نمو« جو ياف - خاکنلا نوم یهو - هن و ىلع هتردقل عاجلا جنم عاطتسا

 ةنظم مم نیذلا بابشلا غم باطخلا عقو لوقلا اذه ىلءو « ءاجولا هعطقب اک هيم رش عطقيو هت وېش عفديل موصل اب
 « ابهمزاليام ماب ترم“ « حاكنلا نؤم ةءابلاب انه دارملا نأ ىناثلا لوقلاو . ابلاغ امثء نوکفنی الو ءاسنا ةوهش

 لع اذهب نيلئاقلا لمح ىذلاو . هتوهش عفدل مصياف عطتسي مل نمو « جو رثيلف حاکنلا نؤم منم عاطتسا نم هريدقت و
 أيجوف « ةوبشلا عفدل موصلا ىلا جاتحي ال عاملا نو زجاعلاو : اول « موصااب هیلعن عطتسي مل نمو » هلوق ولات ام
 ٠ یرزابل رؤكذملا لیلعتلاو . ىهتنا روکذلا ريدقتلاب كلذ نع لوالاب نولت الا لصفناو . نوا ىلع ةءابلا ليوأت
 عاجلا غلب ىأ «ةءابلا عاطتسا نم » هلوقب دارلا ن وكسف « ناتعاطتسالا فاتخت نأ دمیپ ال هنأب ضايع هنع باجأو
 فذحل اذه هل أيمتو : تاق . جيوزتلا ىلع ردقب مل نم ىأ « عطتسي مل نمو » هلوق نوكيو : جوزتیلف هياع ردقو
 اسهم لک عقر دقو « جیوزتلا عطتسي مل نم وأ ةءابلا عطتسي مل نمو دارفا نوکی نأ لمتحیف « ىننلا ىف لومفلا
 «ةءابلا کنم عطتسإ مل نمو » شعالا نع ىروثلا قيرط نم ديزي نب نجرلا دبع ةياور ىف ىذمرلا دعا ٠ احرص

 هديؤيو «جو د لف جو تب نأ کنم عاطتسا نم و شمالا نع ةئاوع یآ قیرراع نم هجولا اذه نم ىلبعامسالا دنعو
 نم هجام نبال هلثمو « حكسنيلف لوط اذ ناک نم » ىعخذلا مها ربا نع رشعم ىبأ قيرط نم یاس ةياور ىف عقوام
 باپلا ىف ىلا ىرخألا ةياورلا ىف هلوق هيلع ركميف ىرزاملا ليلعت امأو . سا ثيدح نم رازبلو « ةشئاع ثيدح
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 لا نم عنام الو « عاجلا ةءايلاب دارا نأ ىلع لدي هناف « اتیش دجنال ابابش مر ینلا عم انک د ظفلب هيلي ىذلا
 نآ زوج هنأ یرزالا هلكشتسا اع باوجلاو < جدا نوهو .طولا ىلع ةردقلا ةءابل اب داري نأب معألا ىمءملا لع

 « املا كلت رارمتسا هل “يام ىلا الثم ةنع وأ ةوپش مدع وأ ءايح طرفا بابشلا نم عاملا عيامتسيال نم دشري
 ىلإ دشرآ اذملف « اهرسك رمتسي نأ ةلاح ىف اهرسك نم مزلي الف عاملا ىلا ةبعادلا ةوبشلا نارو ةنظم باشلا نآل
 ىلا مه.دنف هيلع رادتقا مه و هيلا نوقوتب مف : نيمسق ىلا باشلا مسق نوڪ يف « ر وكذملا رسكلا هب رمتسیام
 تركذ ىلا ةلمال مهب قفرآ كلذ نال ؛ مهتلاح هب رمتست سآ لا ممیدنف نيرخآلا فالخ « روذحلل امفد جیوزتلا
 قئات وهو حاکم ةيهأ دیبا ىذا نأ هنم دافتسو « اًميش نودجال |وناک ما یهو ديزي نب نمحرلا ديع ةءاور ىف

 شعالا نع .ةيز فأ قيرط نم مايصلا باتک ىف داز ( جورتيلف ) هلوق . روذحملل اعفد جی وزنلا هل بدني هيلا
 قیرط نم روكؤتملا ثيدحلا جرخآ نم عيمج دنع ةدايزلا هذه تقبث اذكو « جرفل نصحأو رصبلل ضغأ هاف , انه
 صفح لبق نم بفذح نأ ىنظ ىلع بلغيو . هيلي ىذلا بابلا ىف رخآلا هدانساب تبث اذکو « دانسالا اذه شعالا

 شععالا سم امف حیرصتلا عوقول هريغ ةياور ىلع هتياور ىراخبلا رثآ امبإو . ىراخبلا خيش خيش ثايغ نبا
 اناصحإ دشأ يأ « نصحاو » اضغ دشآ یا «ضغأ » هلوقو . ةحلصملا هذهل نثملا راصتخا هل رفتغاف « ثيدحتلاب
 ثيدح ريسيف اذه دوعسم نبا ثيدح بقع ركذ ثيح لسا عفو ام فاطاأ امو . ةشحافلا ىف غوقولا نم اعنمو هل
 هيف ناف « هسه قام درب كلذ ناف ۽ بقا ویلف هتأ ما ىلا دمعیلف هبلق ف تعقوف ةأرملا هت عدحا اذ » هعفر راج
 بیس ىوقتلا ناف « اماب ىلع لعفا نون نآ لمتح : ديعلا قیقد نبأ لاقو . باملا ثيدح نم دارملا ىلإ ةراشإ
 نوكيف شیراملا اذه فءضي جيوزتلا لوصح دعب و « ةيعادلا ةيوهشاا اهتضراءم فو « جرفلا نيصحت و رصبلا ضخل
 نأ لمتعو . ىعادلا دوجو عم هعوق و نم ردنأ ىعادلا فم عم لعفلا عوقو نال , نكي مل ام نصحأو ضغأ
 ةريضم ةياور ىف ( موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو ) هلوق . طقف عفاولا نع رابخإ لب ةغلابملا ريغ هيف لمفأ نوكي
 لوصأ نمو « بئاغلاب ءارغإ هيف : ىرذاملا لاق « موصلاب هيلعف كلذ ىلع ردقي مل نمو » یارطاا دنع ميهاربأ نع

 ضایع هبقعتو . ءارغإلا ةبج ىلع ینسیل الجر هيلع مهضءب لوف اذاش ءاج دقو « بئاغلا ىرغيال نأ نييوحنلا
 ءارغإ ال هلوقب ديبغتلا نف الوأ اما : هجوأ نم طاغ هيف نكل و « یجاجزلاو ةييتق نبال دوجوم مالکسلا اذه نأ
 الو اديز هنود زوحيال هنأ هيوبيس صأو « زئاخ بئاعلاب ءارغإلا امأف « بئاذلا ءارغإ هيف باوصلاو . بئاذلاب
 زوج الف بئاغلا فالخم « لالا ةلالد نم هيف اذ رضاحلل زاچ اعاو < بطاحا ريغ ةدارإ دنع اديز هيلع زوج

 , هتروص تناك ناو ءارغالا ةقيقح هیفام لاثملا ناف ايناث امأو . دارملا ىلع ةلادلا ةلالاب هتفرعم و هروضح مدما
 ىأ , ىنع كيلا : مطوق هلثمو ٠ بئاغلاب ةالابلا لیلق هنأي هسفن نع رابخالا دارآ امنلو بئاغلا غيلبت لئاقلادرب ملف
 ثيدحلا ىف سيلف ۱ اماو . ىنع لغش نک نکو ىنعد هدارم امنو هب هيرغي نأ درب لو « كسفنب كلنش لمجا
 تیل « هیلعف د هل وق ىف ءاهلاف « شم عاطتسا نم » هلوقب الوأ مهبطاخ نيذلا نيرضادحلل باطلا لب بئاذلا ءارغإ
  ىلتقلا ف صاصقلا کیلع بتک زل هلوق اذه ريظن و « فاكلاب هباطخ حصیال ذأ « ميلا رضاحلل ىه اتو بئاغل
 نیبطا خلا نم مهسلل ءاحلاف مرد هلف اکنم ماق نم نينئال تلق ول هلثمو ( *ىث هيخأ نم هل ىنع نف لاق نأ ىلإ
 هلوق ديبع وآ لاق : لاذ ىيطلا هل نطفت دقو . غلاب نسح وهو « ىطرقلا هئيحتما دقو . اصخام ها بئاغل- ال
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 اذه ی الإ اديز هيلع لوقت ال و ادب ز كيلع لوقت دهاشلا الا یرفت برملا داكن الو « بئاغ ءارغ] موس اب هيلعف
 هلوق ىف نيبطاخلا نف ةرايع یهو « نمد ةظفا ىلا امچار بئاغلا ريمضأا ناك امل هنأ هاوچ و : لاق « ثيدحلا

 دارا نأب مین باجأ دقو . باطخلا ةرام هلال « هيلع » هلوق زاج « کنم » هلوقل نایب و  بابشلا رشعماپ د

 رابتعا برملا مالک رثک أو « ىلا رابتعاب ضايع باوج و . ظفللا رابتعاب وه بأمل! ءارغإ لاثم ىف ظفللا اذه
 هلوق . انهادرج ظفلا رابتعال یعم الو <« ىلاعملل عباوت ظافل لا ناف « ضایع عم قحلاو . لاق اذنک . ظفللا

 ركذ ىلا بارشلاو ماعطا نم ءالا نابفط یعدتسیو ةوپشلا ريثيام ةلقو عوجلاب هیلعف هلوق نع لدع ( موصلاب )
 ٠ ةوبشلا رك لصآلا ىف م وصلا نم بولطملا نأ ىلا ةراشا هيفو . ةبولطم ابسآرب یه ةدايع لیصحتا ءاجام ذا موصلا
 افاد هر اذا هقنع ىف هاجو هنمو : رمغلا هلصأ . دلاو واولا رسكب ( ءاجو هل ر هلق . موصلا ىأ ( هنا ) هلوق
 هتاف » ةروکذلا نابح نا ةياود ىف عقوو . امبضد ىح امهزمغ هبنآ أجوو ٠ هب هنعط اذا فيسلاب هأجوو « هل
 ءاجولا ريسفت”و « هذه ةسينأ ىلأ نب ديز قيرط ىف الا عمت مل ربا ىف ةجردم ةدايز یهو « ءاصغالا وهو ءاجو هل

 . ةماشلا زاجم نه مايصلا لم ءاجولا قالطاو « امهلس ءاصخالاو نييئنالا ضر ءاجولا ناف . رظن هيف ءاصخالاب

 ريم ايف الا ءاجو لاقي ال ديز وأ لاقو . ثكأ لوألاو < روصقم واولا حتفب اجو مهضعب لاق ديبع وبأ لاقو
 هدشرأ هن 9 جیوزتلا كرت هنم بولطااف عامجا عطتسی مل نم نأ ىلع تيدحلا اذهبي لدتساو ٠ كلذب دهعلا بيرق ناكو
 : ماسقأ ىلا جيوزتلا ىف لجرلا ءاملعلا مق دقو . هقح ىف هرکی هنأ میضمب قلطأو . هيعاود فعضيو هيفانيام ىلإ
 هنأ ةياور ىف ةب انا دازو « عيمجا دنع حاکنلا هل بدني اذمف , هسفف ىلع فئاخلا هن وم ىلع رداقلا هيلا قئاتلا لوالا

 «ىنيوجلا رصتخم حرش» قیمیصلا هلن و « هدي ىف هب حرصد ةصقاشلا نم ىنيارفسالا ةناوع وبأ لاق كلذي و بحبي

 تريخ اهب اوجتحا یتا ةيآلا نأ امهدحأ : "نیبچوب هعبت نمو ضايع مهلع درو . هعابتأو دواد لوق وهو « اجو
 انتا ابجاو سيل ىرسنلاو اولق ( كناعأ تكحامام وأ ةدحاوف إل ىلاعت هلوق ىثعي  ىرسنلاو حاكنلا نيب

 هيوجوب اولاق نيذلا ناف  بقعتم درلا اذهو  پودنمو بجاو نيب دهيختلا حةيال ذا بجاو ريغ جيوزتلا نوكسيف

 ضرفو : لاقف مزح نبا كلذي حرص دقو « جيوزتلا نيعت مفدني مل اذاف « ىرستلاب ناقوتلا عفدني مل اذإ ام هوديق

 « موصلا نم رثكيلف كلذ نع ربعي ناف « امهدحا لمفي نأ ىرستي وأ هب جوزتيام دجو نإ .طولا ىلع ردات لك ىلع
 ناقوتلا ةقشم عفدمال هدرجع دقملاو « ءطولا ال دقملا مدنع بجاولا نأ ىناثلا هجولا . فلسلا نم ةعاج لوف وهو

 نيفل امنا رثكسحأ حرص دقو لاق اذك « هيلا اوبهذي مل ثيدحلا هلوانت امو  ثيدحلا هلوانت مل هيلا اويهذ اف : لاق

 «موصل اب هيلعف عطّشسي مل نمو » تلم هلوقب هبجوم مل نم جتحا : لاطب نبا لاقو . داربإلا عفدناف .طولا بوجوب
 ةعاطتسالا مدع ىلع بت م موصلاب مالا نأب بقعتو . هلثم هلدیف بجاوب سيل هلدب وه ىذلا موصلا ناك املق : لاق

 بجا هنأ دجآ نع ررهدلاو . اذک ىلا كب دنأف عطخسل من اذك كلم یمیج وآ لاق لو نأ لاتا الو

 كلام بهذم ةب قطن ىذلا : ىرزاملا لاقو . ةريبه نيا رصتقا ةياورلا هذه ىلعو « تنعلا یشخ اذإ الإ قئاتلا رداقلل

 ورضلا فاخم ىذلا عيطتسملا : ىطرقلا لاقو . هب الإ انزلا نع فكي ال نم قح ىف اندنع بحي دقو « بودنم هنأ

 ' نبا هبنو . هيلع جی وزلا بوجو ىف فاتح ال جیوذا اپ الا كلذ هنع عفت ريال ثيحب ةيوزءلا نم هايدو هسفن ىلع

 حاكتلا ءاهقفلا ضعب مسق : ديملا قیقد نیا لاقو . ابحتسم ناك ثيح هرذن اذا ام یهو « ايف بحب ةروص ىلع ةعفرلا
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 ىطرقلا هاكح اذکو - یرسقلا رذمتو حاكنلا ىلع ردقو تنعلا فاخ اذإ امف بوجولا لمجو « ةسخلا ماكحالا ىلإ
 ىف ےرحتلاو لاق . مدقت اک هب الإ انرلا نع فکشبال نم قح ىف بوجولاف : لاق یرزالا وهو مهئاملع ضعب نع

 ثيح اذه لثم قح ىف ةهاركلاو . هيلا هناقوتو هيلع هتردف مدع عم قافنالاو ءطولا ىف ةجوزلاب لخ نم قح
 ليقو « ةهاركلا تدتشا لعلاب لاغتشاوأ ةدابع نم ةعاطلا لاعفأ نم ءىش نع كلذب عطقنا ناف « ةجوزلاب رارضإال
 نم ادوصقم ىنمم هب لصح اذا اف بابحتسالاو . جيورتلا لاح ىف هنم عمجأ ةب وزملا لاح كلذ ناك اذإ اف ةهاركلا
 ىوعدب رمتسا نم مهمو . عناوملاو یعاودلا تغتنا ایف ةح ابالاو .كلذوح و جرف نيص#ت و سفن فافعإو ةوهش رثك
 هنم یجرب نم لک قح ىف بودنم وه : ضايع لاق ؛ هيف بيغرتلا ىف ةدراولا رهاوظلا هتفص هذه نميف بابحتسالا
 اذكو هب سلاو حاكنلا ىلع ضحلا رها وظاو « كب رثاکم ناف ٠ جلب هلوقل « ةوبش ءطولا ىف هل نكي مل ولو لسفلا
 ىف الو ءاسنلا ىف هل برأ الو لسنيال نم امأف . ءطولا ريغ ءاسنل اب عاتمتسالا نم عون ىف ةبغر هل نم قح ىف
 لوق موسمل اضيأ بردنم هنإ : لات, دقو . تيضرو كلذب ةأرملا تملع اذإ هقح ىف حابم اذسمف عاتمتسالا
 ف بحتسملاف هنافآ هنع تفشناو حاکنلا دئارف هل تعمّتجا نم : ءایحالا ىف ىلازغلا لاقو ٠ « مالسالا ف ةينابهرال 0

 ثيداحالا : تلق . حجارلاب لمعيو دهتجيلف هقح ىف مالا ضراعت نمو < لضفأ هل كرتلا ال نمو « جيورتلا هقح
 ین «دولولا دودولا اوجوز"» ظفلب سنا ثيدح نم حصف « ركب رثاکم ىناف » تیدح امأف , ةريثك كلذ ىف ةدداولا

 قاف اوراکت اوحک انت د ظفلب ربع نبأ نع اغالب یعفاشلا هركذو « نابح نبا هجرخآ « ةمايقلا موي مكب رئاكم ١

 ةي ابهر كح اونوکت الو, ممالا مب راکم ىتاف ءاوجوزت و ةمامأ ىبأ ثيدح نم قوبلاو 0 ممالا مكب ىهابأ
 فینح نب لېسو راسي نب لقمهو رسعالا نباو یعانصلا ثيدح نم اضيأ « مكب راكم ىناف و دروو:. ىداصنا
 لف « مالسالا ىف ةينابهرال ١ ثيدح امأو ٠ مريغو ةديح نب ةيواعمو منغ نب ضایعو ةشئاعو ناهنلا نب ةلمرخو
 نعو « ةحمسلا ةيفينجلا ةين ايهرلاب انل دب هقا ناد ىنا راما دنع صاقو ىبأ نب دعس ثيدح ىف نكل « ظفلا اذهب هرأ
 نع یہا تبدح بابلا قو « م احلا هریک و اواو دحأ هجرخأ < مالسإلا ىف ةرورص ال و هعفر سابع نبأ

 كثيدح نم قوبلاو ىرادلا هجرخأ « انم سيلف حکنی لف ارسوم ناک نم » ثيدحو « درفم باب ىف یأیسو لتبتلا
 باطخلا نب رع لاق  سواط ثيدحو « ةباحصلا مجعم » ىف ىوغبلا هدروأ دقو « لسم هناب مزجو جیم ىبأ نا
 لوألا بابلا ىف مدت دقو « هريغو ةبيش نآ نا هجرخآ «روب وأ رج جیورتلا نم كمنع امن] : دئاوزلا ىل
 همفر سنأ ثيدح نم احلا جرخأو « ىنم سيلف ىتنم نع بغر نف « ینس حاكنلا , ةشئاع ثيدح ىلإ ةراشإلا
 ىف ساک ناو كيداحألا هذهو « ىناثلا رطشلل ىف هللا قتلف « هنید رطش ىلع هناعأ دقف ةحلاص ةأما هقا هقذر نم و
 نم قح ىف نکل « الصا جيورلا ف بيغرلا نم دوصقلا هب لصحي اب نأ ىلع لدي امعومجف فمض اهم ريثكلا
 ةوهش نال «موصلا ىلا حاكنلا نوم نع زجاماا داشرإ اضیا ثيدحلا ىفو . لعأ هقاو « مدقت اک لسنلا ةنم یاب
 ةوبش عطقل ةجلاعملا زاوج لد ىناطخلا هب لدتسا و « هفعضب فءضتو هتوقب یرقت لک الا ةوپشل ةعبات حاكنلا
 ابعطةبام نود ةوبشلا نكسي ءاود ىلع لمع نأ یفشو , « ةئسلأ حرش » ىف یوفبلا ءاكحو ٠ ةيودآلاب حاكنلا
 ةجل او ؛هوحنو روفاكلاب اهرسكي ال هنأب ةيعفاشلا حرص دقو « هقح ىف كلذ تاوفل مدنیف دعب ردقي دق هنآل ةلاصأ
 احلا هب لدتساو ءالصأ عطقلاب ىوادتلا نم هانعم ىنام كلذي قحليف ءاصخلاو بجلا عنم ىلع اوقفتا مجآ هيف
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 جرفلا نیصحت و رصبلا ضغ ىلد ثحلا هیفو . ةنعلا ىف رايخلا عرش اذط و ءطولا حاکنلا نم دوصقلا نأ ىلع اضيأ

 عرشلا ماكحأ ىلع مدقتتال تاوهشااو سوفنلا ظوافح نأ هنم ذخؤي و « غاطتسلا ريغب فیلکسالا مدعو نکع لكي

 « ءابرلا فالخم امف حدقيال ةدابما ىف كيرشتلا نأ « ءاجو هل هلاف » هلوق نم ینارقلا طبنتساو « اممم ةرئاد ىه لب
 رصبلا ضغ لیصحتل هيلا دشرأف كلذ عمو « هيلع باثم حي دصقلا اذ وهو ةبرق وه یذلا موصلاب مآ هنآل

 دارآ ناو . عار لع سيل و كلذكو بف ىرخأ ةدا,هب ةدابع كيرشت دارا ناف . ها مرحلا ىف عوفولا نع جرفلا فکو

 دشرأ هن ال ءانمتسالا مم رحت ىلع ةيكلل املا ضمب ةب لدتساو . هدعاسیام ثيدحلا ىف سيلف حابم ىماب ةدابعلا كيرشت
 بقعتو . لمدأ هيلا داشرالا ناكل احابم ءانمتسالا ناك ولف « ةوبشلا عطقي ىذلا موصلا ىلإ حيوزتاا نع زجملا دنع

 ضب و ةلبانلا دنع وهو « ءالعلا نم ةفئاط ءانمتسالا حابأ دقو . لعفلا نم لهسأ كرتلا نال لبسأ هنوک یوعد

 نا امس الو ةباشلا حاكأ پابحتسا « ةباش كجوزن الآ د دوهم نبال نايثع لوق قو « ةومشلا نيكسن لجآل ةيفنحلا

 باوبأ دعب هيف لوقلا طب یتأیسو « اركب تناك

 ملت ةءابلا مطتسإ / نم اپ ~۳

 رلب۶ نع ا م ىنثدح لاق شعألا اندح ىلأ ان دح ثايغ نب صفح نير غ شرم - 0

 "دجن ال ابابش للي بلا عم انك : هلا دبع لاقف « لا دبع ىلع دوسالاو 7 ةمقلع عم تاخد » لاق "دیزب نب نه را

 سم ¢

 ”نمحأو رتبا شفا هناف « جوزتیلف ةءابلا ماطتسا نم « بابشلا "رشمب : هب للا لوسر انل لاقف « ًائيش

 « اجو 4 هناف « مولا , هیامذ متي 1 نهو * جرفال

 درو ظفالا اذهو , هلبق بابلا ىف روکذلا دوعسم نا ثيدح هيف دروآ ( مصيلف ةءابلا عطتسي مل نم باب ) هل
 دنعو م وصل اب هیلعف ةءابلا عطّتسي مل نو ظفلب هنع ىذمرتلا دنعف « بابلا ثيدح ىف ۳ نع ىروألا ةياور ىف

 هليق ىذلا بابلا ىف هثحايم تمدقت دقو « مهیلف ال نمو د ظفاب هنع یاسفلا

 ءاسنلا ةرثكا ساب - ع

 لاق هاطع ىنربخأ لاق مریخ جج نب انآ نسوي نب ماشه انربخأ 'ىسوم نب مهار ربا شو - ۷

 الف امم مف ر اذاذ « تم ؟ىبلا ة 2 وز هذه : سابع 'نبا لاقف « ف رسب ةنوميم ةزادج_ سابع نبا مم انرضح »

 6 ةدحاول مرمقب "الو ناك م ناک مسا هلي ینا دنع ناکه ناف« اف اهواز ر الو ا

 ` نأ » هنع لا یفر سآ نع ةداتف نع تونس ادع عيد 7 د ایدح دسم اشو - ۸

 انئدح میر نب "ديزي انثدح ةفيلخ ىل لاقو . ةّوسن "مسن هلو « ةدحاو ةلبل ىف هلان لك فوطب ناك هب بلا

 و بلا نع مدع اا نآ دا نم ده



 ۷۱۳ 0۰۹۹ - ۰۰۹۷ تيدحلا

 ù ديمس نع ىايلا ةحلط نع ةبقر نی انا وع وبأ ان دح یراصنالا کلا نب لع اشم ب ك5

 < ءاسن اهرنک أ ةمألا هذه "یخ “ناف « جوزف : لاق . ال : تلق ؟ تجوز له : سابع نبا یل لاق » لاق ريبُج

 ءاطع ثيدح لوألا ثيدحلا : ثيداحأ ةثالث هيف رکذ « نهتيب لدعلا ىلع ردق نمل ىنعي ( ءاسنلا ةرثك باب ) هلو

 < لب يتلا جوز » جرج نبا نع ركب نب دم قيرط نم لسم داز « ةنوميم ةزانچ سابع نبأ عم انرضح ه لاق
 نیا جرخا و . جحلا ىف هنايب مدقت « كم رهاظب فورعم ناكم : اف اهدمب ءارلا رسكو ةلمهملا حتفب ( فرسب ) هلوق
 و یا اب ىلا ةلطلا ف فرسب ةنوميم انفد » لاق مصالا نب ديزي نع حيك دانس اب دعس

 يهو : تلق . «ديلولا نب دلاخ نب نحرلا دبع اهريق یف لزو , سابع نیا ابیلع ىلص » لاق مصألا نب ديزي نغ رخآ
ESنبا ةلاغ یه اک هتلاخ یهو : تلق . « مصالا نب ديزيو د اهرجح ىف ناكو : تلق .  

 (اهوعزعزت الف) هلوق ۰ تيملا هيلع عضوب ىذلا ر رسلا : ةمجعم نيشو ةلممم نيعب ( اهشمأ متعفر اذاف ) هلوق . سابع
 بارطضالا ةلزازلا « اهولزازت الو » هلوقو . عفري ینلا ”ىثلا كب رحت ةعزعزلاو « نيتلمهم نييعو نيتمموعم ن.ءاذب

 تناك اک ةمقاب هت وم دعب نمؤملا ةمرح نأ هئم دافتسير « لدتعاا طولا ريسلا هدارم نأ ىلإ ةراشإ (اوقفداو) هو

 هلوق ۰ نابح نبا هححصر هچام نياو دواد وبأ هچرخآ ءايح هرسکک اتیم نمولا مظع رسک » ثيدح هیفو « هتایح ىف

 شحچ تب بيزو ةبلس مأو ةصفحو ةشئاعو ةدوس نهو . هتوم دنع ىأ ( ةوسل مست 2 يذلا دذع ناك أف (

 فدعاو . هتمصع ىف نهو تامو « نهنع هللا ىضر نهاب] هک وز" بيت رت اذه . ةلوميمو ةيفصو ة.رروجو ةبديح مأو

 ىف لم داز ( ةدحاول مسقي الو نام مسقب ناك) هلوق ؟ال وأ هلبق تتام لهو « ةبرس وأ ةجوز تناك له ةناحيد ىف
 ةدوس هباوصو مواده : : راتبا لق سايح لك + باتجأ نب یس هني فم اف مبل لا : ءاطع لاق م هتياور

 ىف اوركذ دق : ضايع لاق « لاق اذک ءاطع نع هيوار حيرج نیا هيف طلغ امإو . ةشتامل امموب توهو امآ مدت اک
 ايار . مسقلا نه ىفوتس ناکف ةلس مأو بيزو ةمفحو ةثئاع ىوآ نأ ) نم ۰ ءاشت نم یجرت ) ىلاعت ةلرق

 جرج نبا هیاور نوكت نأ لمتحيف : لاق « ءاش ام نحل مسقي ناكسف ةيفصو ةن ومیمو ةيبح مأو ةبرب وجو ةدوس
 نم دعس نا جرحأ لف : تلف .. ةيفصل الإ نيمي مسقي ناكف عيا یوآ تبح هما رخآ ىف كلذ نوكي و ةحيح

 دقو . ةجحب سيل و ىءقاولا هثالثلا ديناسالا ىف نکل « هئاسنل مقي اک ةيفصأ ممقب ناك نر ید ل نأ قرط ةثالث

 اناقتإ دشأو اددع رثك | مهو همهتاو ءاهو نم ركذ نع تكسو هقثوو هاو نم مالك لقف ىدفاو 1 یاطلفم بصمت

 « هيدك هنایعفاشلا نع وبلا دنسأ دقو . هنع یور یعفاشلا نأ هب هاوق ام ةلمج نمو . نيلوألا نم هب ةفرعم ىرقأو
 قمجلا رياج نع ةفینح وبا ىور دقف ؛ اةيئون' اهدرج« تسيل لدعلا ةياور : لوقت ان ءزع ىور فيكف لاقي الو

 I قاب یاهو داما قرد تکا ارام : لاق هنأ هنع تبثو
 باب ىف ىتأيسو « ةدوس موی و اموم ةشناما مسقي مقلب ىنلا ناکو « ةشئاءل سو عله رنو بی
 نآ لمتحم نكل < امت هللا ءاش نإ كانو ةصقلا ط او اداب ن رشعو ةعإرأب قالطلا باخ ؟ لبق وهو درفم

 نم عقو امل ةشاع دنع تيبي نکل اه مسقي ناك لب ۰ امل مسقي ال نأ ةدوس دنع تيب ال ناک هنآ نم مزاب ال لافي
 ةداي زلاهذه فذح یراخیلا لمل و ٠ ٠ حیحصلا ىف تبث ام ىدنع حجارلا و « ازامب امنع مضلا ىن زوج معن . ةبحلا كلتا

 ىرابل عف ه4 جاو - م
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 نهرخآ تناك : ءاطع لاق < خرج نبا نع قازرلا دبع اور نم یرخآ ةداب ز هيف اضيأ لسم دنع عقو دقو . اديع

 ةنس امتافو تناكو : اولاق هريغو دعس نبا هيلع قفاو دقف اتوم نهرخآ ابنوک اماف « لاق اذك . ةنيدلاب ثنام اتوم

 نيسحلا لتق ىلا تشاع ةيلس مأ نأ هيلع ركعيو « نيسمخو ىس ةنس تنام : اولاقق نورخآ میفلاخو « نیتسو یدحا
 5 مجرآ لوالاو « نیس و عسل ةنس ةبلس مآ تنام لب ليقو « نیتسو یدحا ةنس ءاروشاع موب هلق ناكو ىلع نيا

 ء ليقو نيتسو ثالث ةنس تنام اإ اضيأ ليق دقو ۰ ةنوميم ترخأت نكل ةدحاو ةنس ىف اتام انوكت نأ لمتحيو

 : لاقف ضايع هيلع ملكت دقف « ةنيدملاب تنامو : هلوق امأو . كلذ ىف اهتيرخآ ىف ديدرت ال اذه ىلعو , نیتسو تس ةنس

 « فالج الب کم نم فرسو « فرسب تنام اهنإ ثيدحلا لوأ ىف هلوق عم مثتلي فيكو ,ةئوميم دازأ هنأ هرهاظ

 اورضح مآ ثيدحلا لوأ ىف ىذلاو . کم یهو دلبلا ةئيدحلاب ديرب نأ لمتح : تلق ٠ امهو ةنيدملاب هلوف نوکیف

 ناكملاب نفدت نأ تصوأو ةكم لخاد تقام نوکت نأ لمتحیف فرب تنام !مثأ كلذ نم مزلب الو « فرسب اهتزانج

 اذه حيرج نبا ثیدح ركذ امل دعس نإ نأ كلذ دیویو « اهتيصو سابع نبا ذفنف هيف مل هللا لوسر ام لحد ىذلا

 قاشلا ثيدحلا . فرسب اهنفد ىح سابع نبا اپامغ ک٤ تیفوت ثودحلا اذه ىف جرج نبا ريغ لاتو : هدعب لاق

 ىف هحرش مدقنو « ةوسن عسن هلو دحاو لس ةدحاو ةليل ىف هئا ىلع فوطي ناك تلي ىنلا نا » سنأ ثیدح

 حجي ةوسن عبرأ ىلع ةداوزلا زا هصئاصخ نم نأ ىلع ءالملا قفتا دقو « هل مجرت ايف رهاظ وهو « لسغلا بانک
 ىف هيف ثحبلا ىتأيسو . هيلع ابجا و نكي مل مستقلا نأ ىلع ةلالد هيفو « ال وأ ءاهتنا ةدايزلل لهاوفاتخاو « نو

 هلوق ۰ كلاثلا ثيدحلا . كلذب هل سنأ ثيدحتب ةداتق حيرصت نايب هب دصف « حلا ةفيلخ ىل لاقو » هلؤقو ٠ هباب
 ةدحوملاو فاقلا حتفب (ةیقر نع) هو ۰ نيرشعز تس ةنس تام « یزورلا وه ) ىراصتالا محلا نب ىلغ ات لوح (

 ةيناتحتب ىايلا فرصم نب وه ةحلطو « داصلا لدب ةلدهملا نيسلاب لاقيو فاق مث ةنك اس ةلمهم داصإ ةلقصم نيا وه

 نع ىرخأ قيرط نم هدنسم ىف عينم نب دمحأ هيف داز ( ال تاق ؟ تجوز: له سابع نبا یل لا ) هلوق . اهون

 امو ؛ ال تاق ؟ تجوزت له او نأ لبق یآ - یرجو جري نأ لبق كاذو سايع نإ ىل لاق » ريبج نب دیعس

 له : سابع نبا یل لاق » ریبچ نب ديعسس نع رشب یبا قبرط نم روصنم نب ديعس ةيور فو « اذه ىوي كلذ ديرأ
 نايلس لثم جرخيل ةمالا هن ديق ( ءان اهثک | ةمالا هذه ريخ ناف ) هلوق . ثيدحلا «ىفكاذ ام تلق ؟ تجوز“
 بورأ قيرط نه ىتاربطلا دنع عفوو , دواد هوبأ كلذکو « هدجر ىف مدقت اک ءاسف رثكأ ناك هناف ؛ مالسلا هياع

 رثاك ناک نم دمع ةمأ ريخ ىنمملا ليق « ءاسن ان رثكأ ناک ان ريخ ناف اوجوزن» سابع نبا نع ريبج نر ديعس نع

 « عللي ینا ريخلاب قمابع نبا دارم نأ .رظي ىذلاو . لئاضفلا نم كلذ ادسع اف هعم یواسنب نم هريغ نم ءاسف

 ناكو « هديغ علم ىنلا رثآ ام احجار ناك ول ذا « حوجرم جي ورتلا كرت نأ ىلا راشأ هنأكو ؛ هباصا ءاصخأ ةمالاب و
 رابظالو « لاجرلا اهيلع علطي ال ىلا ماك آلا خيلبت ةحاصا جورتلا رثكي هب مهلعأو هلل نما ىثخأ هن وك خم
 موصيو « هرنک أب رثؤي ناك دجو ناو ءابلاغ توقلا نم هب حیشب ام دحي ال ناكهت وكل ةداعلا قرخ ىف ةغلابلا ةزجملا
 ةوقو « ندبلا ةوق عم الا كلذ قاطی الو « ةدحاولا ةليللا ىف هئاسن ىلع فوطي ناكف كلذ عمو « لصاویو اريثك

 هدنع یهو , بورشمو لوك أم نم تايوقملا لامءتسا نم هب موقي امل ةعبات بابلا ثيداحأ ل وأ ىف مدقت اک ندبلا

 : لاق نأ ىلا ٠ ةيلوجرلا ىلع هتلالدا حاكنلأ ةرثكب حدم تناك برملا نأ « ءافشلا » ىف عقوو ٠ ةمودعم وأ ةزدان



۷۱۹۵ 
ê هردخا 

 نهايإ هتيادهو نه هباسشک او نق و همايقو نهوصحتل ةدايع كلذ هداز لب <« هو ةدابع نع نهترثك هلغشا و

 ىلا ىرشبلا عطا اب علطتت ةفيفعلا ناف ةبزعلا فالخم « هريغ ىلا نملطت الف هيلع نوفرط رصق نيصحتلاب دارآ هن اكو
 ةرشع ءاسنلا نم هراثكتسا ىف هک ا ىف معلا لهآ مالک نم لصحت ینلاو . نهب قثاللا فصولا وه كلذو « خیوزلا
 نم نوک املا هب نظي ام هنع ىتنيف ةنط ايلا هلا خا دهاش نم رکو نأ اهدحأ . امضعإ ىلا ةراشالا تمدقت هج وأ
 ابعبار ٠ كلذل مهفلأت ىف ةدايزلل اما . مف هترهاصع برعلا لایق هب فرشتتل انا . كلذ ريغ وأ رحاس هنأ
 نم هتريشع رثكشل ایسماخ . غيلوتلا ىف ةسغل بلا نع نهم هيلا ببح ام هلغشإ ال نأ فلك فرح فیلکستلا ىف ةدايزلل
 عقیام رثك | نآل « لاجرلا اهياع علطيال ىنلا ةيعرشلا ماكحآلا لقن امسداس ٠ هب راح نه ىلد هناوعأ دازتف هئاسن ةبج
 كاذ ذإ اهوبأو ةييبح مأ جوزت دقف « ةنطابلا هقالخأ نساع ىلع عالطالا اهب اس . هلثم ییتخم نأ هنأش ام ةجوزلا عم
 ناك هنأ عقو ینلا لب « هنم نرفنا «ةلخ ىف قلا لک ا نك ملولف ءارجوزو اهمعو اهببأ لتق دعب ةيفصو « هيداعإ
 لوک ألا نم لاقثلا عم عاملا ةرثكح ىف هل ةداعلا قرخ نم اطوسيم مدقت ام اهنماث ٠ نواهأ عیج نم نہا نأ
 سكت هترثك نأ ىلا راشآ و « موصلاب حاكذلا نوم ىلع ردقب مل نم ما دقو « لاصولاو مايصلا ةرثكو بورشملاو
 نونيص# نم « ءافشلا د بحاص نع هلقن مدقتام اهرشاعو اهعسان ٠ للي هقح ىف ةداعلا هذه تق راف هتووش
 ناك نم كبلص نم جرختسإ هنا امأ د هرخآ ىف ةدايزلا نم عینم نی دجا دنع عقود ٠ لعأ هاو « نیفرقح مايقلاو
 ةينابهرلا كرتو جوزا ىلع ضحلا ثيدحلا قو : « اعدوتسم

 یونام هذ فأما جيون اريخ لغ وأ رجاه نم سیساپ - ۵

 نه ثراحلا نب مهاربإ نب دن نع ديس ت ى نه كلام انئ"دح ةع نب یے اشو - ۰
 « یون ام "یرمال اعاو «قينلاب نا : هل ىنلا لاق » لاق هنع للا ىضر باطلا نب ر نع سافرن ”ةمقلع

 ةأرما وأ اهبيصي اند ىلإ ”هترجه تناك نمو « هب هلوسرو هللا ىلإ ترجف هلوسرو هللا ىلإ ةترجه "تناك نف

 « هيلإ راه ام ىلإ هنر جېف « اهحكني
 «ةيثلاب لمعلا د ظفاي رع ثيدج هيف ركذ ( یون ام هلف ناسا جوا اریخ لمع وأ رجاه نم باب ) هلوق

 , ثيدحلا ىف صوصخم ةرجما نم هب مجرت امو« باتكلا لوأ ىف قوتسم هحرش مدقت دقو «ىونام "یرمال امو

 هت رجهف » ظفلب هاو بولطملا قش ىف ريخلا ىف ممع كنف «ريخلا لامعأ ةلمج نم ةرجما نال طبنتسم ريخلا.لمع نمو
 ما رجابم ةصقو « ةفدص وأ ةالص وأ الثم اجح وأ ةرجم ريخلا لاعأ لمشي باطلا قش كلذكيف « هيلا رچاه ام ىلا
 نم عقد ام ءاريخ لمع وأ و هلوف ىف لخديو « داذسا ریغب ةعيرشلا بانک ىف ی یجأالاو ةد: م یناربطلا اهدروأ سيق
 لاق سنا نع حيحص دنس ناسا هج رخآ ىذلا ثيدحلا ف وهو « لسي ىح ةحلط ىبأب حيورتلا نم ابعانتما ىف ميلس ما
 الو ةلسم ةأرما انو رفاک ل جر كننکل و « درب ةحلط ابأ اي كلثم ام هللاو : تل اقف لس ما ةحلط وبأ بطخ و
 تيغر ماس مآ نأ هلوخد هجوو . ثيدحلا ءاهربم كلذ ناکف لساف ‹ یربم كاذف لس ناف ؛ كچورتآ نأ ىل لحب
 هلكشتسا دقو « نيريخلاب ترفظف اهسفن لذبب اهضرغ خواب ىلا تاصوتن.هرفک كلذ نم اهعنمو ةحلط یا جوزا ىف



 حاکنلا باتک - ۷ 0 ۱۹۹
۳3 ۳ ۱ 

 « ةدمي لس مأب ةحلط ىبأ جوزت ةصق دعب وهو ةيبدملا نمز ىف عقو ام رافكلا لص تایل لا رعت نأب مهضمب
 كلذلن 6 رارمتسالا ةيألا هماع تلد ىذلاو ٠ ةبالا ىلع اقباس ناك ةلملاب رفاكلا جود: ءادنیا نأب باوجلا نکو

 لمآ هقاو « رفاک جوزني تأدتبا ةیلسم نأ :رجحلا دعي ظفحم الو « نكي | نأ دعب قيرفتلا عقو

 هب یبلا نع دهس نب لس هيف . مالسالاو "نآرفلا همم ىدقلا ريما جوار سیساپ - 5

 هللا ىضر دومسم نبا نع سيق یندح لاق ”ليعامسإ انثدح یی انثدح ین نب دع اشو - ۰۰۷۱
 « كلذ نع اناهنف ؟ یمختسن الأ هللا لوسر اپ : القق « ءاسن ال سيل و با عم وزد انك ه لاق هنع

 نب لهش ثب دح یی ( ب ينلا نع دعس نب لبس هيف - مالسالاو نآرقا همم ىذلا مصلا عورت باب ) هلق

 اثیش دجم لف سقلاف « دیدح نم اعاخ ولو سا » هلوق نم ذوخأم هب مجرت امو . امت تبهو یا ةصف ىف دعس

 م خش نآل وأ 6 هرکذب .ان:ک | دم و لبق هفاس هنآل امه لمس ثیدح قدی مل : ینامرکلا لاق « هجوز كلذ عمو

 هب مجرتي ام هبانک مجار ىف ديقتي یراخبلا نإ لاق نم دچآ لم ًادج دعب یناثلا و . ها ةمجزتلا هذه قام ىف هل هو

 ىف هب یامرکلا جم دقو « لات حالا اذهل هجو الف هفرصآ نم هجرت بلاغ نأ روب. هب حرص ىذلا لب ۰ هاشم

 هللا لوسراپ : انلقف < هاف انل سيلو وزن انك » دوعسم نا تیدح نم افرط ركذ مث 5 ءىثب سيل و عضا وم

 عم ءاصتخالا نع ماهل ال : لوقي هنأك كما هطابنتسا ف فاصلا فطلت دقو . كلذ نع انا ؟ یمختس

 ناكو ¬ دحاأو باب دعب امات یاس امرا اذه سفن ف 4 حرص 64 “یش ال كلذ مم مثو - هاسقلا ىلا مهجاتحا

 لب- ثيدح نم ةجرلا هک  نآرقلا نم مهعم ا جرزتا نيعتف « نآرقلا نم اثیش ظنح نوكي نأو دبال مهم لک

 نأ ىلع لبلد رسعلا جبوزت هلوق ىف : لاقف بلپلا برغأ دقو . لالدتسالاب دومسم نبا ثيدح نمو « صيصنتلاب

 هلوق كلذكحو : لاق . ارسعم هام ام كلذك ناك ول ذإ « نآرقلا ةأرملا معي نأ ىلع لجرلا جوني مل يب یا

 دوعسم نبأ لوق ليلدب لاملا نم رسعملا ىراخبلا دارم نأ ربظي ىذلاو . ها ةبلم تناك ةبهاولا نال « مالسإلاو »

 لعأ هقاو « “یش انل سیلو د

 « امنع كل لزنأ ىتح تنش تجوز "ی رظنا : هيخأل لججرلا لوق بيس - ۷

 رفوع نب نجرا دبع هاور

 “دبع م دق » لاق كلام نب سنأآ تحمس لاق لیوطلا دی نع "نایفس نع ريثك نب دم اشو - ۷۲

 ضرف «نانآرسا "یرامنألا دنعو « ىراصنألا یی را نب دعس نيبو هتبب ی ىنلا ىخآف فوع نب نزا

 رف قوا ینأف « قولا ىلع ینوگد « كلامو ثالهأ ىف <ك لا كراب : لاقق , هلامو هل" هتیصا نأ هيلع
 وه رم

 ؟ ندحرلا دعاي میم : لاقف یقرذص نم ضو هيلعو مايأ دعب لب ىبلا هآرف « نعم نم ًاثيشو طف نم ائيش

 < هاش او مو : لاق . بهذ نم ةاوت نرو : لاق ؟ تفس اف لاق ٠ ةيراصنأ تجوز كاف



 ۱۱۷ ۱ دب و هيدي اا

 نعرلا دبع ثيدح ظعل ةمجرتلا هذه (۱باع كل لزنأ ىتح تش“ ىتجوز ىأ رظنا : هيخال لجرلا لوق باب) هلوق
 ميهاربإ نع هللا دبع ن زيزعأا دبع نع عویبلا ف هلصو ( فوع نب نهرلا دوع ها ور ر هلوق ٠ عوببلا ف فوع نبا

 ىف هدروأو . فوع نب نحرلا دبع لاق : لاق هدج نع هيبأ نع فرع نب نهرلا دبع نب ميهاريا نبا ىأ دعس نأ

 اذاق « ارقلطأ ىلاهمسف كيلا امهبجيأ رظنا » هتیاور ىف لاتو ميهاربا نع سبوأ ىبأ ني ليعاما نع راصنالا لئاضف
 «هلام و هلأ هفصانب نأ هيلع ض رعذ» ظفلب سنأ نع بابلا ف ل وصوم هفا- ام ىثءم وهو ءابجوزتف اهتدع تضقنا
 كدمحلا حرش ةي قأسو ۰ یاسا ىدحا نع كل لر و . ىلام كعاقا و ظفل سا ثيدوح نم ةلولا ىف ىنأيو

 ةأرملا ىلا لچرلا رظن زاوج هيفو . لهاآلاو سفنلاب ىت- راثيالا نم هباء اوناك ام هيفو . :هولا باوأ ىف روك ذلا

 نم هل لذيب اع لجرلا هزتت و < كلذ لثم ىف ةريذلا طوقد « ةأر )ا ن>طب ةدعاول زاوجو « اهي وز ةدارإ دنع ۱

 نم دوجو عم مهسفنأب ةراجتلا رابکسلا ةرشابم هیفو . ةعانص وأ ةراجتب هسفنب بانك الا حیجرتو « كلذ لثم
 وبأ جوخ » تلاق ةيلس ما ثيدح نم « تايقفوملا » ىف راكب نب ريبزلا جرخأ دقو . غو لو نم كلذ مهفكي

 عنمالو « لب ىنلا ةمزالا هبح ركب ابأ عنم ام ؛ هي ینا درع ف یرصب ىلا ار جات هنع هقا ىضر قردصلا ركب
 ةمرع نب طیوس ةصق ق تیدحا ةقبو « هانعم را اذه « ةراجتلا ىف مهتبحن كلذ نع ركب ىبأ برقل هبح قل ىنلا

 9 هقاو « ةتداعإ نع ىندي ام بسكلا لضفأ ىف ثحبلا نایب مدقت دقو « هجام نبا دنع اهلصأو نامعنلاو

 هاسغار لبتتلا نيب ءرکیام تیساپ - ۸

 لوقی بیسلا نب يعم ممس باهش ( نبا انربخأ دعس نب مهار] انثادح سنوب نب رج اش - 0۰¥

 « انيصتخال 4 نرذأ ولو « لا نودظم نب ”نامع ىلع هب ا لوسر "در » لوقي صاقو ىبأ نب دمس ؛تمع
 [ ٠۰۷٤ : ىف هفرط - ۵۰۷۳ ثيدحلا ]

 دعس معس هنأ بیسلا نب. ةليعس ىنربخأ : لاق یره زلا نع بیش ان رخآ ناب ربا شرم - 4

 « ايفا لتبتلا ل زاجأ ولو « نومظم نب نانع ىلع يي ىنلا ىنمي كلذ "در دقا » لوقي صاقو ىلأ نبا
 وزن انک : هللا دبع لاق » لاق یگ نع ”ليعامبإ نع رج اندح دیس نب ةت [نشزه - ۵

 برتر حكت نأ ال سخر مو كف نع اناهنق ؟ ىصختسن الأ : انلقف « ءیش انل سیلو ےب هللا لوسر مم
 بحي ال هللا نإ ءاودتس الو ميل هللا لحأ ام تابيط اومارحت الاونمآ نيذلا اسس مآ اي )ان أرق مث

 « ( نيدتملل

 ىبأ نع هم نأ نع فی بزب نب سنوي نع به ب ا لاقو - ۹
 دجأ الو « تما ین ىلع ”فاخأ الأو « "باش لجر ىنإ ءهللا لوسز اي : تلق » لاق هنع هللا ىضر ةرره

 . ىنع تك « كلذ "لثم 4 تلق مل . ىنع تكسف « كلذ لثم تلق مل. ىع تکسف « ءاسنلا هب جوزنأ ام
 « رد وأ كلذ ىلع صتخاف « وقال تنأ اع فا انج ةربره ابأ اب : ر يا لاقف كلذ لثم تلق مت



 حاکنا پاک ۔ ۲

 امآ و . ةدابعلا ىلا ذالما نم هعبتي امو حاکشلا نع عاطقنالا انه لتبتلاب دارملا ( لتبتلا نم هركي ام باب ) هلوق
 « ىنعم ريسفق وهو « اصالغإ هل صاخأ : لاق دهاجم هرسف دف 4 اليقين هملا لدبت و 2 ىلاعت هلوق یف ۵ رومألا

 صالخاب عقن اغن] هللا ىلا عاطقنالا ةقیقح تناك امل نکل . اعاطقنا هيلا عطقنا ىنعملاو « عاطقنالا لتبتلا لصأف الإو
 ةدايعلا ىلا جيوزتلا نع اپءاطقنال لوتبلا ميسو كلا نع ةعطقام ىأ < 22ب ةقدص د هلمو « كلذي اهرسف هل ةدايعلا

 هلوق ۰ فرشلاو نسل ىف اهئارظن نع اسبرعاطقتال وأ ىلع ريغ جارزآلا نع ا-مءاطقنال ام لوتبلا ةمطافل ليقو
 هرکب ىذلا نأ ىلإ ةراشالل ءاصخلاو لتيتلا نم هرکب ام ١ لاق امنو ؛ !هبعازتت او نیشنالا ىلع ثلا وه ( ءاصخلاو )
 نأل هيلع ءاصخلا فاعءو « اهوركم هلصأ نم لتبتلا سياو هللا لحأ ام مرتو عطنتا ىلإ ىضفي یذلا وه لیلا نم

 نام ةصق ىف صاقو نآ نب دعس ثيدح اهدحآ : ثيداحأ ةلالث فزصلا دروأ مث . لوک أملا ناويحلا ىف زوج هضمب

 ظفلب بارش نيا نع ليقع قیرط نم لسم هدروأ دقو « ىرهزلا باپش نبا ىلا نيقيرط نم هدروأ نومظم نر
 لب هل نذأي ل ىأ « ناّمع ىلع در » هلوق ىنعم نأ فرعف « لِي هللا لوسد هاهنف « لتبني نأ نوعظم نب نامع دارا »

 نذأف « ةيورعلا ىلع قشإ لجر ىنا هللا لوسراي لاق هنأ » هسفن نوعظم نب نامثع ثيدح نم ىناريطلا جرخأو . هاهن
 لو.سراي: لاق ناثع نا و صاعلا نب ديعس قيرط نمو . ثيدحلا « مايصلاب كيلع یکلو ءال : لاق . ءاصخلا ىف ىل
 ناهثع هبلط ىذلا نوكي نأ لمتحیف « ةحمسلا ةيفينحلا ةيئايهرلاب انادبأ دق هللا نآ : لاقف  ءامتخالا ىف ىل نذنا هللا
 هسکع لمتحم و « انیصتخال هل نذا ولو » لاق كلذلف « هنع ًاشنب هنال لتبتلاب ىوارلا هنع ربعف ةقيقح ءاصتخالا وه
 : ىربطلا لاق . ءاسنلا نع عاطقنالا وهو یصتخم نم لمف انلعفل « انبصتخال هل نذا ولو دعس لوقب دارلا نأ وهو
 اونمآ نيذلا اا اب هق ىف لزنا اذبلف « هب ذتلپ ام لکو بيطلاو ءاسنلا مير نومظم نب نامثع هدارآ ىذلا لتبتلا
 نب ناجع عم كلذ دارا نم ةيمسن حاكنلا باتكنم لوالا بابلا ىف مدقت دقو ( مسا هللا لحأ ام تابيط اوهرحنال
 «تعبلا باتک ىف ةعيبر نب ديبا عم هتصق تمدقت دقو « مالسالا ىلا نيقب اسلا نم ناهثع ناكو « هقفاو نمو ن وعظم

 : عيقبلاب نفد نم ل وأ وهو « ةرجهلا نم نيئنئا ةنس ةجحلا ىذ ىف تناكو « زئازجلا باتک ىف ةنافو ةصق تمدقتو

 رهاظلا اذه نع لدع هنكلا « انلدينا هل نذا ولو لوقي نأ رهاظلا ناك« انيصتخال هل نذأ ولو » هلوق : یبطاا لاو
 هب درب ملو « ءاصتخالا ىلا ىمآلا انب یضعفپ ىتح لتبتلا ىف انغلابا ىأ « ةفلابملا ةدادإل « انيصتخال » هلوق ىلا
 دراوت هدب ؤو « ءاصنخالا نع ىهنلا لبق كلذ ناكو « هرهاظ ىلع وه لب لیقو « مارح هلال ءاصتخالا ةقيقح

 غلب ءاصخلاب ريبعتلا ناك الو « امهريغو دومسم ناو ةربره ىبأك كلذ ىف إب ىنلا ةباحصلا نم ةعاج ناذتتسا
 نيمتيف «لتبتلا نم دارملا فانی ةوهشلا دوجوو « ةومشلا دوجو رارمتسا یضتق ةلآلا دوجو نآل لتبنلاب ريبعتلا نم
 « لجألا ىف هب عفدنپ ام بنج ىف رفتغي لجاملا ىف ايظع الا هيف نأ هتباغو « بولطلا ليصحت ىلا اةيرط ءاصخلا
 دبشيو « ردان وه لب افق ءاصخلاب كالفا سیل و « ديلا ةيقبأ ةنايص ةلك الا ديلا ف تعقو اذإ عیصالا عطقك و بف
 . دوصقملا لصحي ینلاوه دن ل بجلا نع ءاصخلاب ربع ىوارلا لعلف اذه ىلعو « اهئاقب عم مئاهلا ف هدوجو ةرثكهل
 مدراوت كشوآل كلذ ىف نذأ ول الإو ءرافكسلا دارج رمتسيا لسنلا رشكت ةدارإ ءاصتخالا نم مهعنم ىف ةكحلاو
 ثيدحلا . ةدمحما ةثعبلا نم دوصقملا فالخ وف « رافکلا رثكيو هعاطتناب نوللسلا لقیف لسنلا عطقنيف هيلع
 نبا وه ها ديعو مزاح ىنأ نبا وه سيقو دلاخ ىبأ نبا وه ليعامساو ديلا دبع نبا وه ( ريرج ) هلوق « ىناثلا



 ۱۹۹ ۵۰۷۹ ۵۰۱۲ ثيدحلا

 لیعاسالا دنع عقوو « دوعسم نبأ نع» ظفلب ليعامسا نع رخآ هجو نم بایب لبق مدقت دقو . دوعسم

 ٠ ليعامس| نع رخآ هجو نم ملل اذکو ۰ « هللا دبع تعمم م ظفلب ريرج نع ةبيش ىلأ نب نامثع قيرط نم

 وه ( كلذ نع اناهنف ) هلوقو ٠ انسفناب كلذ جاع رآ ءاصخلا انب لعن نم ىعدتسن الأ ىأ ( ىصختسأ الأ ( هلوق

 ىذلا ررضلا لاغد] عم هن وشنلا و سفنلا بيذعت دسافملا نم اضيأ هيفو . مدقت 2 > مدآ یب ىف فالخ الب م ر ىهت

 معنا نم الجر صخشلا قلخ نآل , ةمعنلا رفكو هقا قا رييغتو ةلوجرلا یعم لاطإ] هيفو . كالحلا ىلإ ىضفي دق
 ىف عوام مدآ یب ريغ ىف ءاصخلا : ىطرقلا لاق . لاکلا ىلع صقنلا راتعاو ةأرملاب هبشت دقف كلذ لازأ اذاف ةميظعلا

 ريغ ناودحلا ءاصخ مرحي : ىووذلا لاتو . هنع ررض عطق وآ محللا بییامتک كلذ ىف ةلصاح ةعفن الإ ناويحلا

 ىف كلذ ةحابإ نم ىطرقلا ه ركذ ام عقدي هنظأ امو ٠ هريبك نود هريذص ىف ذوجيف لوكأملا امأو « اقلطم لوک الا
 دعب ازا صخر 2 ةدئالا ريسفت ىف ةةباسلا ةاورلا ىف ( ان صخر مث هلو ٠ ررضلا ةلازإ دنع ريبكلا ناودحلا

 انیلع أرق مث لسم ةياود ىف ( أرق مهر هلوق ۰ ةعتاا حاكف ىف لجأ ىلإ ىأ ( بوثلاب ةأرملا حكتن نأ ) هلوق ۰ « كلذ
 .كل لحأ ام تابیط اومرحت ال اونمآ نيذلا ام اي ) هلوق ۰ ةدئاملا ریست ىف ليعامسالا دنع عقو اذکو ۾ هللا دبع
 یر ناك هنأب رعشي اذه ةنآلا هذچ دوعسم نبا دامشتسا رهاظو < نيدتعملا ١ هلوق ىلإ ليعامسالا قاس ( ةبألا
 ليعامسالا هرکذ ام هد وي : تلق . دعب عجرف هغلب مث « نيسانلا هغلب منيح نكي مل هلعل : ىطرقلا لاقف « ةعتملا زاوج

 نع ةنيبع نبال ةياور ىفو : لاق « كلذ كرت مث هلمفف » دلاخ نآ نب ليعامسا نع ةيواع«.ىبأ ةياور ىف عقو هنأ .
 دعب ةعتلا كح ىف ثحبلا دز ىتأيسو « خسف مث » ليعام"أ نع رمعم ةياور فو « دعب اع رت ءاج مث ذ ليعامسا
 ىبأ مالكو « املع تفقو ىلا تاياورلا عييمج ف اذہک ( خبصأ لاقو ) هلوق « ثا الا ثردحلا 1 اباب نيرشعو ةءبرأ

 نيب عما » ىف قزوجلاو ردقلا باتكىف ىبايرفلا رفمج هلصو دقو « اة دح هيف لاق هنأب رعشإ « جرختسملا »ىف من
 ىاطاذم رکذو « بهو نبا نع ةلعرح قیرط نم می وآ هجرخأو غبصأ نع قرط نم لیعاالا و « نيحيحصلا
 هلوق ٠ دمع هئابآ ىف سيل جرفلا نب غبصأ وه « طلغ وهو دمت نب غبصأ نع ىراغبلا هارر یریطلا دنع عقو هنآ
 حتفب ( تنعلا) هلق ٠ ةلمرح اور ىف اذكو « فاخآ ىلإو د ىممشكلا ةباور ىف ( فاخأ انآو باش لجر یا )

 لصأ : ىرابنالا نا لاقو « هوركملاو قاشلا مالاو روجفلاو مثالا ىلع قلطيو ءانه انزلا وه ةانثم مث نونااو ةلمهملا
 جودتاام دجأالو » ةلمرح ةياور قو « عفو اذك ( ىع تكسف « ءاسنلا جوزتأ ام دجأ الو ) هلوق ٠ ةدشلا تنعلا

 ىأ (قال تنأ ام مةلا فج) هلوق . لاؤسلل باوجلا ةقباطم نع لاكشالا حفتر اذج و « یصتخا ىل نذئاف « ءاسنلا

 : ضايع لاق « هب بتک ام غارفل هيف دادمال افاج هب بتک ىذلا مدا قبف ظوفحا حوللا ف بک ام رودقملا ذفن
 ةباور ىف ( رذ وأ كلذ لع صتخاف ) هلق ٠ هيلا هلع لكنو هب نهؤن ىذلا هبلع بيغ نم هءلفو هحولو هللا ةباتك

 ینلالع رصتقا هانعم : ىرطلا لاق « رذ وأ كلذ ىلع رضتقاف » حاصلا ف تعقوو عملا ىف ىديملا اهاكحو ىربطلا
 وأ تركذ ام لمفاف هانعف لصألا ىف عفو ىذلا ظفلا امأو . ها ءاصخلا نم تركذ ام لمفاو هكرئا وأ هب كتا
 لقو ىلامت هلوةكوهو « دیده وه لب لمفلا باطل هيف سالا سولف نيتياورلا ىلعو « ةب كقيمأ ام عبتاو هكرتا

 سيل و « ردقلا ذوفن نم دبالف لعفت مل وأ تاعف نإ ىنعملاو < رفکیلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نف کبر نم قحلا
 ىذلا ناف « ءاوس هكرتو ءاصخلاف « لزآلا ىف هلا ريدقتب رومألا عيمج نأ باوجلا لصعو .ءاصخلا کم ضرعت هيف



 حنا باتک- ۷ ۱۳۰
 هلأ ءاضقب ءىش لک ناب ململا ىلع كئالعتسا لاح صتخخا ىأ ردقع ةقلعتم ىه « كلذ ىلع و هلوقو . عقب نأ دبال ردق

 الف هللا ءاضتب ءىش لک نأ تسلع اذا لاق هنآك , كلذ نع ى ىلا ةراش) هيف لب ء«ءاصخلا ىف انذ] سيلو « هردقو

 یا ةرجم لبق هتافو تناکو . كلذ ىف هنذأتسا ال تنوءظم نب نان ىمن تلو هنأ مدت دقو « ءاصخخالا ىف ةدثأف

 ؟ یمتخآ الأ لاقن ةب وزعا لب هللا لوسر ىلا لجر اکش ه لاق سابع نبا ثیدح نم ىناربطلا جرخأو . ةدمب ةربره

 عفنق ال ذفن اذإ ردقلا نأو هيف ام مدقت دقو « ءاعتخالا مذ ثيدحلا قو « یصتخا وأ یسخ نم انم سيل : لات

 مل نم نأ ىلا ةراشإ هيفو . حیقتسوو نجس ام ناک ولو ريبكلل هل عقب ام صخشلا ىوكش ةيعورشم هیفو . ليلا

 زاوجو « توكسلاب عنقیال نمل باوجلاو « ثالث ىلا ىوكشلا راركة ذاوج هيفو . وال ضرعتي ال قادصلا دحي

 ىدي نيب ةجاحلا بلاط مدقي نأ بابحتسا هيفو . توكسلا درجم نم دارملا میفی هنأ هب نظي نمل با را نع توكسلا
 ءىش لمف فلکلا نكمأ امم نأ هنم نخؤي و : هب هللا عفن ةرج ىبأ نب دحم وبأ خيشلا لاتو . لاؤسلا ىف هرذع هتجاح
 هردق مب اضزلا ىلع هسا نطو هماع رده ملاذا نکا فااخ المل اباوع لوز الإ لکوتب ال ةعورشلا ب اسالا نم

 : ليق ناق . یدج ال ردتلا فداصت م اذا بارسالا نأ هيقو . هل ه هوا ال ام بایس الا نم فلك الو هيلع

 ةمزالم هلاح نم بلاغلا ناك ةر ره اب ابا نأ بارم اف ؟ هريغ ضا ۴ هت را ما ما اب ةر ره وب اوب ۸

 ۰ الا نم عاطتسا نم بابشلا رشمماي + عم ةر ره وبأ نوکی نآ لمت و : تاق . ةئصلا لهأ نم ناك هنآل م اصلا

 نور زب وزنلا لاح قاوناکو < دوعسو نبال عقو اک وزذلا لاح ىف كلذ نع لاس اء] هنکما » تدجا e جدد

 نم 9 هعنف نامل رېظ .۴٠ اصتح الاب ةوبشأا ةدام مج ىلا هداپجا هاداف « لادما لع یوق تال مايصلا لد رطفلا

 الو اب ال الصا ائيش دحب ل نمو < ایش دجال هنأ رکذ هنال هريغل امف صخر ىلا ةعتملا ىلا هدشرب إل ااو « كلذ

 ۔یش نم اهل ديال اهب عتمتسپ یلاو عّتمتسي فيكسف هريغ

 ريغ اركب ب وبا حكدب مل : ةشئامل سابع نبا لاق » ةكيلم یبا "نبا لاقو

 نه» بأ نع ةورع ن ماشه نع ناباس نع ىخأ ىنثدح لاق للا دبع نب "لیعامسا شم — ۷

 دوو اش وا دق ةرحش هیفو ایداو تاز ول تيأرأ هلا لوسر اي تاق : تااق اپ ء هللا یضر ةشئاع

 جوزمي ( لا لوسر نأ ینمی ۰ اهم 'مث رب مل ىنلا ىف : لاف ؟ كر يب "مار تنك اهمأ ىف « اهلم لكؤي. م ارجش

 ۱ « اهريغ اركب

 هلل لوسر لاف » تلاق ةشئاع ند هيبأ نع ماشه نع ةماسأ وب أ انثدح ليعامسإ نب دبع شو - ۸
 یھ اذاف اهفشك أف « كتارا وذ : لوقيف ریرح ةف رس ىف كالي لجر اذإ نیت م ماما ف كتبرأ هيَ
 « هضمي هللا دنع نم اذه نكي نإ : لوقأف . تنأ

 ىبأ نبا لاتو ) هلوق ۰ ىلوالا اہتلاح ىلع تومتساو أطوت مل ىلا یهو « ركب عمج ( راكبالا حاكن باب ) هلق



 ثيدحلا ٥۰۷ - 0۰۸۰ "۱۳

 ةروس ریسفت ىف فنصلا هلصو ثبدح نم فرط اذه (كريغ اركب هک ىلا كلا : ةشنامل سايع نا لات کیلم

 هسیف ) هلوق ٠ لالب نبا وه ناماسو « ديلا دبع وه ( یخآ ىنثدح ) هوو . كانه هيلع مالكا مدقن دقو . رونلا
 ظفلب ىديملا هركذو « ةرج تدج وو ههريغاو « رذ یال اذك ( اهم لكؤ | ارت تدجوو ٠ اهنم لكأ دق ةرجش

 « اما ىف » دعب هلوقل بوصأ وهو عملا ةغيصإ « جرختسلا » ىف میهن وبأ هجرخآ اذكو « اهنم لک أ دق ةرجبث هيف »
 ءاش ام یهرب هكرت اذا هريمب متر « هلو مضب ( عترت ) هلوق : امه ىف لاقل نيعضولا دارأ ولو « رجشلا ىأ ىف یا

 (اهنم عئري مینا ىف لاق ) هلو . ةعس ىلع هاعرب ام هل تبنآ ىأ هقا هعترو ءاش ام لک آ اذإ یعرلا ىف ريعبلا عترو
 > هيه اناف تلاق و اذه لبق يعن وبأ داز « حلا ىنعي د هلوقو . حضوأ وهو , ىلا ةرجشلا ىف لاق » معن ىبأ ةياود ىف

 ءىش هيلو لئلا برض ةيعورشم ثيدحلا اذه فو « تكسلل یهو ءاهلا نوکسد ةيناتحتلا حتفو .احلا رسكب

 عقرب مل ىلا قد هلي هلوق یعمو ؛ دومالا ىف اقا نسحو ةدااع ةغالب هرفو ‹ ةفصلا بولسم هلع ةفصإ فوصوم

 , شک أ تاببثلا نم جوزت ىذلا نأ هنم عقاولا نرک كلذ ىلع دریالف « هريغ ىلع رایتخالا ىف كلذ رثوأ ىأ « اهم

 ایا ةكئاع ثيدح فنصاا ركذ مث . كلذ نم قدأ نع لب ةيحلا ,نرع كاذب تنك ةدئاع نوكن نأ لمدح و

 يا ىلا ءاج ىذلا كنملا نأ ىذمرلا ةياور ىف عفوو ءاباب نيرثعو ذتس دعب هحرش ىتأيسو « مانلا ف كتيذأ و
 رج 1 0

 . ۳ 4 ۰ 4 لیدج دوم

 نکیاوخآ الو نكانب ىلع« نض رمت ال» هِي ىنلا ىل لاق : ةبيبح ؛مأ تلاقو . تابيا جو باپ - ۰
 .. مه ان » لاق ا دبع نب راج نع ملا نع رايس تن دح مه انث"دح نامنلا وبأ اش - 4

 تناك ةزمعب ىريعب سختف 6 یاخ نم بکار یقحف ¢ فوطق ىل ريعب ىلع تلج ¢ قوزغ نم رتل ىبلا

 2 تنكح : تلق ؟ َتالسسيام : لاقف « ل ىبلا اذاف « لبالا نم ءار تنأ ام ردوجأک ىريمب یاطن اف « همم

 الف: لا ۰ كيعالتو اهبعالث ةيراخ البف ۽ لاق ۰ ابث تلق ؟ ۳ مأ اکیا : لاق . سرع لوع ثیدح

 6 ةبيذأل و 6 ةثمشلا شتم یا - ءاشع ىأ اليل اولخد: ىتح اولا : لاق لخد اند

 لوقی امهمع هللا ىضر هللا دبع نب راج تعم لاق براحم انّ دح هبمش اشادح مدا (شزو - ۰

 . اهءاملو یراذاو كلام : لاقف . ابيت تج وزن "تلف ؟ تجوزتام : و هللا لوسر یل لاقف « تجوز »

 اله : هلي را لو ىل لاق : لوقب هللا دبع نب باج تمم + ورع لاقف « رانيد نب ورمل كلذ تاكذف

 « كبعالنو اهبعالت ًةيراج

 ما تلاقو ) هلوق ۰ ركبلا دض « ةدحوم مث ةروسكم ةليقث ةين اتم مث ةثلثعب ةبيث عج ( تابيا جیودت باب ) هلوق
 ةرشع دعب الوصوم ین أيس ثيدح نم فرط اذه ( نکنارخآ الو نكن: انب ىلع نضمنال : مب ىلا ىل لا ةيبح

 هربغ نم تاثب نم نأ یضتناق ههاسا كلذ بطاح هنال « نک نانہ « هلوق نم ةمحرتلا فنصلا طبتتساو « باوأ

 یر 0٩ ج م ۱



  ۷ WYجاتا باتک- _

 ىف هحرش مدسقت دقو « هريعإ ةصق ىف رباج ثيدح فنصملا ركذ مث . بلاغلا ثک لا وه اک تایی نم مرات یف
 (سرعب دمع ثيذح تنك )هلوق ؟ كعارسإ بیس ام ىأ « هلوأ منی ( كلجميام ) هلو ۰ كلذب قلعت ايف طورشلا
 اهتك اس ىلع - ةئيدملا نم ان وند الف ه ةلاكولا ىف رباج نع ءاطع ةياور ىفو . ةجوزلا ىلع لوخدلاب دمع بيرق ىأ
 ليقع فآ اور فو «تجوزت : تلق ؟ديرت نبأ : لاق « لحرأ تذغآ  ماركالاو ةيحتلاو مالسلاو ةالصلا لا
 : تلف ؟ ابی مأ اركبأ لاق) هلوق ۰ لسم هج رخأ «لجعتلف هلهأ ىلا لجعتب نأ بحا نمد راج نع لكوتملا یآ نع
 تجوز: یلقف و پایا ثيدح یا ىف عقد اذکو « تچوزت و تجوزنأ هر دقت فوذع لعفب بوصم وه ( ابی
 مأ اركب لاق ء معن : تلق ؟ تجدزتا لاق راج نع نایک ن بهو قيرط نم ةلاكولا ىف ىممشكلا ةباور ىف « ابي
 مەن تلق ؟ راجاي تحك له» ظفاب رباج نع رانيد نب ورمع نع نايفس نع ةبيتف نع یزاغلا فو . ايث تلف ؟ ابين
 رخ وهو ءببث : تاق » كيدحلا اذه ىف نايفس نع دحأ دنع عقود « ايٿ لب ال : تلق ؟ ابين مأ اركبأ ؛ اذام : لاق
 باور ىف ( ةيداج الهف ) هلو. رباج نع ءاطع قي رط نم ملل عقو اذکو «  بيث اتجوزت ىنلا هریدقآ فرذع ًادتیم
 دانساب ماش نع قرودلا برف ةياور یو ؟ تجوز“ البف ىأ بمال اب ایهو « ةيراج الفأ م ناسك نب بهد
 ةياور ىنمم وهو « رباج نع ءاطع قیرط نه ممل اذکو « قالطلا با وبأ ليبق یتایسو ؟ « ارکب اله » بابلا ثيدح
 ةناور ف داز ) كرعالت و امهالت ( هلوق . دملاب ءارذع عج وهو « یراذعلا » لطفلي بابلا ف ةروکذلا برا
 اهعاذت» ةديبع فال ةياور ىف عقوو «كضءتو اهضعتو و هيف لاقو رباج ثيدح وحن رکذف « لجرل لاق مس ىنلا نا د ةرح نإ بدك ثيدح نم ىتاربطلا دنع عقوو بعللا نم هنأ ديؤي ام وهو « كکحاضت و اهكحاضت و د تاقفنلا
 ظفلب باملا یبدح ىناث رباج نع راثد نب برا ةياور ىف عقوام ااو « ماللا لدب ةمجعملا لاذلاب « كبعاذتو
 ةيعالمو اباعل بعال لاقي ءاضيأ ةبعالملا نم ردصم وهو ماللا رسكب رك الا هطبض دف ءاهبامإو یراذملو كلام و
 فشرو ابناسا صم لا ةراشإ هيفو « قررلا هب دارملاو مالا مذعب لمتسملا ةياور ىف عقدو ٠ ةلئاةمو الاتق لناق لثم

 لوالا ىنمملاريغرخآ ىنممب ةنأ ديؤيو « ىطرقلا لاق اک دیعیب وه سولو « ليبقتلاو ةبعالملا دنع عقي كلذو « اهيئفش
 راکناب حيولتلا لسم ةياور قو ةعامجلل قفاوملا ظفللا لاقف رانید نب ورع ىلع كلذ ضرع هنأ بابلا ىف ةبعش لوف
 ال يملا ىف نيتدحتم ناتیا ورلا تناك ولف « كبءالتو !معالت رياج لاق امنا د هظفل و ظفللا اذم ب راع ةياور وربيع
 ىل نڪ تلق د ةدايرلا نم ناسيك نب بهو اور ىف عقوو « يعمل اب ةياورلا زی نم ناك ةنال كلذ ور ر :
 ماعلا نم وهو « نوحلاصم نم كلذ ريغ ىف ىأ « نويلع موقت و نوطشمتو نوعمجت ةا ما جوزتأ نأ تببحاف تاوخأ
 تجوزف  تانب عسل وأ - تانب حس كرتو ىبأ كله د تاقفنلا ف ةيئآلا راج نع ور باور قو ۰ صاف ا لعل

 یزاغلا ف وربع نع نايفس ةياود قو « ًاريخ لاق » وأ « كل هللا كراب : لاقف . نیل, نیتیجا نأ تهرک ای
 نییاع موقت ةأ سما نکس و « نماثم ءاقرخ ةيراج نهيلا عمجأ نأ تهركنف ؛ تا وخأ عست ىل نك تائب عسن كرثو ه
 ےہ رج دق ةأرما مكنأ نأ تدرأف » رباج نع ہریغو ءاطع نع خرج نبا ةياود قر < تيصأ : لاق . نرطش و
 ىلع فتآ لو , ىزاغملا ىف رباج تاوخأ ددع ىف تاياورلا فاتح نيب قيفوتلا مدقت دقو « كلذف لق « اهتم الخ
 نبا ءركذ ةيسوألا ةيراصنالا كلام نإ سوأ نب دوعسم تنب ةلهس اپ ةروكذلا رباج ةأرما امأو . نهتيمست
 ىلا رخآلا ثردحلا هضرام و « انه اذک ( ءاشع ىأ اليل اولخدت ىح اواهمأ : لاق لخدنل ائيهذ الف ) هلوق , دعس



۱ ۳۳ ۱ 6۰۸۱ = oV ثيدحلا 
 هک ا ات رخ

 ىف ىذلا نأ اهبنيب عمو ٠ ًاضيأ رباج نع یعشاا قيرط نم وهو «البل هلهأ کدحآ قرطيال » قالطلا باوبأ لبق
 «كلذب مهرختي » ىرخألا قيرطلا ىف هلوق هديؤرو . ةتغب مدق نى نآلاو ؛ هلوصوب ملعلاو هيج نسخ لع نمل بابلا

 نم هجام نبا دنع كلذ نم حرصأب درو دقو « ركبلا حاكن ىلع ثحلا ثيدحلا فو . كانه هيف ثحب دي نم ىتأيسو
 بذعأ نماف « راكبألاب کیلع و ظفلب هدج نع هيبأ نع ةدعاس نب ميوع نب ةبتع نب ملاس نب نمحرلا دبع قيرط
 ةديثك اهنأ دیر هلعلف , ىرلا آضيأ لاقيو « کرم ةانثمو نوب قتنلاو ؛ کرد رثكأ یا « اماحرأ قتئأو اهاوفأ
 قباسلا ثيدحلا هضراعز الو « ريسيلاب زا و دازو هوك دومسم نبأ ثيدح نم یا سعلا جرخاو . دالوالا

 ةناقم ركسبلا نأ كلذ نعآ باوجلا ناف « ةدالولا ةريثك امن وك هب فرم ال اركب ام وک نأ ةبج نم «دولولاب ميلع»

 ةسيالا اذکو امقع تررظف تبرج نم امأو « ةنظملاب وأ ةبرجتلاب ةدالولا ةريثک یه نم دولولاب دارملا نوکیف
 لوبو , هسفن ظح ىلع نهتحاصم هراثيإو هنا ۳ ىلع هتقفش رباجل ةليضف هیفو . امهتيحو جرم ىلع ناقفتم نار اف

 نمل ءاعدلا هنم ذوب و . كلذ لجأل هل اعدو اچ لذ بود ما ىنلا نآل امهمهأ مدق ناتحلصم تحازت اذا هنأ هنم
 مهلا صم ىلا هذاشراو « ملاوحأ هدقفت و « مرومأ نع هب اأ مامإلا لاؤس هيفو . ىعادلاب قاعتي مل ناو اريخ لمف
 ابجوز ةأرملا ةمدخ 1 ورشم هءفو . هرکذ نم ايحتشإ ماد حاکنلا باب ىف نك ولو ةحاصملا هجو ىلع موم و
 بجبال كلذ ناک ناو تارا نم كلذ هدصق ىف لجرلا ىلع جرح ال هنأو « ةلئاعو خأو دلو نم ليبسإ هنم ناك نمو
 ¢ ءاقرخ » ةمدقثلا ةياورلا ىف هلو و . 2 ی زا هرکی كاذلف « كلذب ةيراج ةداعلا نأ هلم ذخ و ن هک املع

 لهاجلا وهو قرخالا ثينأت یهو « اثیش اهدیپ لمعتال ىلا ىه « فاق اهدمب ءارلا نوکشو ةمجملا ءاخلا حتفپ
 ىلا نال كلذ اع ی ةأطأ ؛ ةثلثم مث * ةلم ملا نيعلأ سو ةمجعملا حتي ( ةثوشأا طز ( هلوق . . هريغ و هسا ةنياضعب

 منعب ةبيغملاو . ىمرملا یهو ةديدحلا لمعتست ىأ ةلمبم ءاحب ( دحتست ) هلوق ٠ نزن مدع ةنافم ىف ابجوز بيغ

 اء رمشلا ةلازإ دارلاو « ابجوز اع باغ ىلا ىأ ةحرتفم ةدحوم مث ةن ى اس ةين ادت اهدعب ةمجعملا كد م ل

 هلوق ۰ لعأ هقاو « ىسرملا ريغب هتلازإ منم كلذ ىف سيل و « رسا ةلازإ ىف هلامعتسا بلاغلا هنال دادحتتسالاب رەو
 « هجورت بقع عقو لاوسلا نأ هرهاظ اذه ؟ ( تجوزئام : يب هللا لوسد ل لاقف « تجوزت ) ةيناثلا ةياورلا ىف
 طورشلا باک یف رباج لمج ثيدح ىلع مالکلا ىف مدقت دقو « هلرق ىذلا ثيدحلا قايس هيلع لد امل كلذكس يلو

 ةليوط ةذم كاذ ىف 3 ینا نيب و هنيب راد ىذلا لاؤ لاو +جوزت نيب نأ هرخآ ىف

 رابكلا نم راغسلا جور ساب - ١

 دلي بلا نا » ةورع نع كارع نع دیزب نع ”ثيللا أنت دح "فسو» ن هللا لع شو س 6۸۱

 یهو « هباتکو هللا نيد ىف ىخأ تنأ : هل لاقف « ةلوخأ انأ انإ : ركب وبأ 4 لاقف « رحب ىبأ ىلإ ةشناع بطخ

 «لالح یل

 ردكب كارعو « بيبح ىبأ نبا وه ( دیز نع) هلوق ' نسلا ىف ىأ ( رابکسا نم راؤصلا جي هزت باب ) هلوق
 باخ دلو ىنلا نا ) هلق ۰ ديبزلا نا وته ةورعو « ريهش ىعبات كلام نبا وه فاك م ءارلا فيفختو ةلمهملا



 حاکشلا باتک - ۷ ۱۳

 ريغ نم مولعم للم هللا لوسر ربك نع ةشئاغ رغصو « بابلا ها مج عام ةياورلا ىف سلا : لیعاح الا لاق ( ةعئام

 : تلق . لیسارلا نم هريغ ىف همزلبف حيحصلا ىف اذه لثم لخد ناک ناف ؛ لسم هدروآ ىذلا خلا مث را اذه

 رغصأ نوكن نأ خالا تنب ىف بلاغلا ناف « كوخأ انآ امن] » ركب ىبأ لوق نم ذخؤي نأ نکع لرالا نع باوجلا
 ناك ناو هنأ یاثلا نعو . جراخ نم امولعم ناك ولو ةمجرتال ثيدحلا ةقباطم ىف ركذام نكسيف اضيأو « اهمع نم
 لح هنأ رهاظلاف , ركب ىفأ همال هدجو ةشئاع هتلال تعقو ةصق ىف ةورع ةياور نم وبف لاسرالا هفايس ةروص
 مو هنع رخآ نمل ىوارلا ءاقل مع اذإ : بلا دبع نبا لاق دقو « ركب ىنأ تنب ءامسأ هما نع وأ ةشئاع هتلاخ نع كلذ

 نبا نع كلام ةياور كلذ ةلثمأ نمو « كلذ ىلع لدت ةفيصب تأب مل ولو هنع ربخأ نم هعاعس ىلع كلذ لح اسلدم نكي

 اهريغو ةشئاع ةورع ءاقلل دنسلا ف لخدي اذه : ربا دبع نبا لاق « ةفيذح بأ لو ملاس ةصق ىف ةورع نع بابش
 لمتش ال ةروکذلا ةصقلا نأ هنع باوجلاف مازلالا امأو . اضيأ ةفيذح ىنأ جوز ةلبس هئافللو ب ینلا ءاسن نم
 باتكلا ىف ليسارملا حسی دارا كلذ نم مزلب الف « لامنالا حرص ىف لهاسةلا ايف عقوف ۰ لصأتم مح ىلع

 مع وأو دوعسم وأو ىنطقرادلا كلذ حرص دقو ‹ لسم روک ذاا قالا نأ ىلع روبملا معن '/ حیحملا

 حلمت یتح اهنم نکع ال نکا ؛ دملا ف تناك ولو اعاج) ريبكلاب ةريذصلا جوزت زوج . لاط نبا لاقو ؛ یدیاو
 رکبلا جوزي بألا نأ ثيدحلا نم ذخوب و : لاق . هيلع حج سآ هنا ةجزاا ةدئافال نأ ىلإ اذ-م نمرف  .طرلا

 كلذ نوكي نأ لمتح لا ۰ ةلالدلا حضاو سیلو ؛ هرکذ مدع نم كلذ ذخأ هنأك : یاق . اجمتاذتنس ا ريغب ةريغصلا

 «كرخا انأ امتار یکی ىلأ لوقو « ةرجملا لبق كم تعقو ةصقلا ناف « رهاظلا وهو ركبل'ناذئتساب رمالا دورو لبق
 «ةباتكو هللا ند ف یخآ تنأ » باوجلا ىف يَ هلوقو « خالا تنو حاكن مر لإ ةيسنلاب صوم رصح

 ىخأ تنب امنوكعم یهو هانعم « لالح ىل یهو د هلوقو « كلذ وحنر (ةوخ] نونمولا اما ) ىلاعت هلرق ىلإ ةراشإ
 اذه ةع ىف : ىاطاذم لاقو . نيدلا ةرخأ ال عاضرلاو بسنلا ةوخأ كلذ نم ةعنالا ةوخ الا آل اماکن ىل لحم

 . كوخأ انأ اما هلرق متلب فيكف « هك« تناك ةدئاع ةبطخو « ةنیدلاپ تناك امنا ركب یا ةلخلا نال « رظن ثيدحلا
 نع بطاح نب نمحرلا دبع نب ىحي قب رط نم مصاع نآ نبا هجرخأ اک هسفنب ةبطخلا رشاب ام و ینلاف اضيأو
 ان ؟ هل حلصت لهو : ركب وبأ اهل لاقف « ةشئاء بلطخ ركب ىبأ ىلإ ميكح تنب ةلوخ لسرأ گر ىثلا نا » ةشئام
 حلمت كنتباو مالسالا ف یخآ تن :أ هل ىلوقف یعجدا : ال لاقف بین كلذ ترک ذف تعجرف ۰ هبخآ تذب یه

 در ىلاثلا هضارتعا : تلق « هک از ما , اا ها لوسر یعدا : لاقف ها كلذ ترک ذف رکو أ ترت أف . ىل

 یهو ةلخلا هب ضرتعا ىذلاو « نيدلا ةوخآ یهو ةوخالا ثيدحلا ىف روکذاا ذأ , نیمج و نم لوألا ضارعالا

 بقانلا ىف ىضاملا ثيدحلا ءاليلخ اذختم تنك ول » متلي هلرق وه ام ةنيدملاب عقو یذلا مث . ةوخآلا نم صخا

 « لوألا ىف هافنام تابثإ یناثا ف نأ ىناثلا هج ولا  لعفلابال ةوقلاب الإ 11 تابئ] هيف سيلف « ديعس ىنأ ةياور نم
 هلسار نأ دعب كلذب بطاخ هن أي عما ناكم] ةرشايملاب هضارتءا نع باوجلاو

 ؟ ريخ ءاسنلا أو « حکمی نم ىلإ اپ - ۳
 م ۶ ۳۳ م

 باميإ ريغ نم هنطنل ريختي نأ بحتسب امو
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 هنع هللا "یر ةريره یآ نع جرعألا نع ان زا وا اید بيكا :ربخآ ايلا وأ اش — ۴

 جوز ىلع هاطرأو « هرّمص ىف لَو ىلع هانحآ : شيرف ءاسن ملاص لبإلا بڪر مادن رخ » لاق ی هوا نع

 « هدی تاذ ىف

 ةمجرآا تلمتشا ( باحيا ريغ نم هفطنل ريختي نأ بحتسپ امو ؟ ريخ ءاسنلا یاو « حكني نم لا باب ) هلوق

 ىلا مکشپ نأ ىغبذي جيودتلا ديري ىذلا نأو « حضا و بابلا ثيدح نم ىناثلاو لوألا لوانتو « ماكحأ ةثالث ىلع
 ريخ نبثأ تبث نم نآل موزاا قيرطب هنم ذخویف ثلاثلا امأو < یا كسحلا وهو ءاسنلا ريخ نهءاسن نال شيرق

 جک احلا هدحصو هچام نبا هجرخأ رص ثيدح ثااثلا محلا ىف درو دقو « دالوالا نهريخت بحتسا نهريغ نم

 قو ایا رع ثيدح نم مهن وبأ هجرخاو « ءافک الا اوحكناو . كفطال اوريخت د اموفرم ةشئاع ثيدح نم
 ءايبنآلا ثيداحأ رخاوأ ىف مدقت ( لبإلا نكر ءاسن ري ) هلوق ۰ رخالاب نيدانسالا دحأ ىوقيو « لاقم هدانسا

 جارخ] دارا هأكف « طق اريعب نارع یاب ميم بكرت و » هرخآ ىف ةر ره یا لوق مالسلا اع مم رکذ ق

 الضف ميرمل نأ كاشي الو « اهلع شيرق ءاسف لیضفت هيف نوکی الف , طق اريعب بكرت مل اهنال لیضفتلا اذه نم ميم
 بقاملا ىف كلذ نايب مدقت دقو « ةيبن نكت ملنإ نهرثك أ نم وأ ةيبن انآ تبث نإ شيرت ءاسل عيمج نم لضفأ اهنأو

 « اهرصع ىف ضرآلا ءاسفريخ امهنم ةدحاو لك نأ اهانعم نأو « ةحيدض اهئاسف ريخو مص اتا ريخ د ثيدح ىف

 ةلمجا ليضفت نال « إلا نيكر » هلوق نم طابنقسالا ىلا ليضفتلا اذه نم ميرم جارخ] ىف جاتحمال نأ لمتحو

 « لبإلا بوكر مهنم ركي نيذلا مهنال برعلا ىلا ةراشإ « لبإلا نيكر » هلوق ناف « امم دف درف لک توبث مزاتسیال
 نكميو « اقلطم نهريغ ءاسل ىلع اقلطم نوليضفت هنم دافتسيف ةنججا ىف اقنطم مريغ نم يخ برعلا نأ فرع دقو

 الو میرل ضرعتلا هيف سيلف « تايشرقلا حاك_: ىف بيغرتلا ضرعم ىف قيس تيدا نأ رهاظلا نإ : اضيأ لاقي نأ
 « حلص » ىنييمشكلا ريغ ةياور ىفو « دارفالاب رک الل اذک ( شيرق ءاسن حلاص) هلوق ٠ نیتهز ىضقنا نم اهريغا

 «شدرق ءاسف» ظفلب ةرب ره بأ نع رخآ هجو نم تاقفنلا رخارأ ىف أيس و « حملا هنیصب ماللا ديدشتو هلوأ مضب
 انه حالصااب دارملاو « مومعلا ىلعال شيرق ءاسن نم تالاصاا ة.ريخلاب هل موكىحاف . ديقملا ىلع لوحم قلطملاو

 «ةقفش هرثك | : نون اهدعب ةلمبملا نوکسب ( هانحأ ) هلوق ٠ كلذ وحتو جوزلا عم ةطلاخلا نمحو « نیدلا حالص
 ءاجو « ىورملا هلاق ةيناح ت.یلف تجوزت ناف « جوزقت الف میمتب لاح ىف مهیلع موقن ىتلا ىه اهدلو ىلع ةيناحلاو
 وحن ءاج و « ناسنالا وأ صخشلا وأ سنجلاو ظعللا رابتعاب رکذ ةنأكو « نهانحآ سايفلا ناکو ارکذم ريمضلا

 ىف شايع نبا تیدحو ىناثلا ىف دارفالاب « اقلخ هنسحآ و ابجو سانلا نسحأ ےب ىلا ناک سنآ ثبدح ىف كاذ

 نوداکیال : یناتسجسا) متاح وبا لاق ءاضرأ ینا ىف دارفالاب ةييبح مآ هلمجا و برملا نسحا یدنع نایفس ىبأ لوق
 عقوو ؛ هجوأ وهو ری الب « دلو ىلد » ىيمشكساا ةءاور ىف ( هدلو ىلع ) هلوق . ادرفم الز هپ نوملکشپ

 ركذ نم اربتعم نرکی نأ لمتحم رفصلاو متيلاب دييقتلاو « لط ىلع , ىرخأ قو « مآب ىلع » ملل ةياود ف

 كلذ ىف ريظأ امهنوكلل ناتلاحلا تركذ نكل « احل ةا دلولا ىلع ونحلا ةفص نال  مومعلا دارفأ ضعي
 ف) هلوق ٠ قافتالا ىف ريذبتلا كرتو هل ةنايصلاو هيف ةنامآلاب هلال نوصأو ظفحأ ىأ ( جوز ىلع هاعراو ) هلوق



 حاکنلا باتک» ۷ ۱۳۹

 ىلع ثحلا ثیدحلا فو: لاملا لیلق ىأ ديلا تاذ ليلق نالف محلوق هنمو « هيلا فاضلا هلام ف ىأ ( هدي تاذ
 رابتءا هنم ذخؤيو . بابحتسالا دك أت ىلعأ اپسل ناك املك ةنأ هاضتقمو « تايشرقلا اصرصخ فارشألا حاكن

 دالوالا ىلع مايقلاو ةيبرتلا نسحو ةقفشلاوونخلا لضفو « نم افك سيل تايشرقلا ريغ نأو « بسنلا ىف ةءافصكسلا
 تاقفنلارخاوآ ف فاسد « هتچوز ىلع جوزلا قافنا ةع ورشم هنم خور و . هيف ريب دلا نسحو جوزلا لام ظفحو

 ثيدءلا اذه بيس نایب

 جور من ةيراج قدتعأ نمو » ىرارستلا 12 ساب - ۳

 یمشلا انث"دح ىنادئملا ,حلاص نب لاص امدح دحاولا ؛دبعاندح ”ليعاممإ نب یسوم اشزو = ۸۳

 اپ هأو « اهمياعت "نسحأف امف "ولو "دن تناك ل جر أ : ۱ نا ل وسر لاف» لاق هيبأ نع د 7 ۳ یئدح

 هلف « ىل ىنعي نمآو هیبنب نمآ باتكسلا لهأ نم لج راكأو . نارجأ هلف « اهجوزتو اهتعا م« اهییدات سحاق

 ”لجرلا ناكد ق « ی رينب اهذخ , ؛یعشلا لاق : كارغا هلذ « هبر قحو هيلاوم قح ىدأ كوامت امبأو . نارجأ

 . ةنيدملا ىلإ اپن ود اهف لحرب

 « اف مث هقتعأ »غلام هسسیبآ نع ةد ىبأ نع نیمح ىبأ نع رک وبأ لاو
 نع "بو نع مزاح ر رج یربخا لاق بهو نبا انربخأ لاق دا نب دعس اشو - 4

 ۱ » ةزره نأ ندع نع بوبأ نع دیز نب دا نع ناملس اد 2 یبلا لود لاق ةريره ىبأ نع دم

 رجاه اهاطعأف . ."ثيدحلا رکذف . . هراس همسو رابح رم ميهاربإ اپ : تابذك ثالث الإ "مها رإ بذکی

 « ءامسلا هام ىنباي کمآ كاتف : ةريرع وبأ لاق . رجا ىنمدخأو « رفاكلا دي هلا فك : تلاق

 ىبلا مافأ » لاق هنع هللا ىضر يوغا نع دی نع رفج نب "لیعامس| ايثكدح ةبدنأا افشزو هءدم

 زی اهیف ناك اف « هتل ىلإ نیلساا توعدف «"یرح تنب ةيفصب هيلع ىنبي انالث .ةديدلاو رييخ نيب هلل

 تاهمأ ىدحإ : نوملسلا لاقف . هتملو تناکسف « نمسلاو طقالاو را نم امف قلأ عاطنالاب رم« م الو

 تكتم ام یبف امج مل ناو « نينمؤملا تام نم ىهف اهبجح نإ : اولاقف ؟ هنيه تکسلم ام وأ « نينمؤلل

 « سالا نيبو انوي باحملا دمو هفلخ امه ىلع لحرا الف . هنيم
 اضيأأ نيسلا رسکست دقو ةليةث ةيناتحت مث ةليقثلا ءارلا رسكو نیسلا ماب ةيرس عمج ( ىرارسلا ذاختا باب ) هلوق

 وأ ءاضيأ رارستسالا هل لاقیو « عاجلا ءامسأ نم وهو سلا نم هلصأو « ررسقلا نم ةقتشم اهنال كاذب تيم

 اعرص كلذب سالا درو دقو « ءانتقالا ذاخنالاب دارلاو . ةهجورلا نع اهسآ مک با اغلا ىف اهنآل كلذ اماع قلطا



 ا ا م ا حا ۱۳۷ ۵۰۸۵ = ۵۰۸۳ ثيدحلا
 دحالو . هاو هدانس و ىتاريطلا هجرخآ « ماحرالا تاکراپم نوئاف ىرارسلاب کیلع » اعوفم ءادردلا ىنأ ثیدح ىف
 هدانساو « ةمايقلا موب کب ىهابأ یاف دالوآلا تارمآ اوحكنإ » اعوفرم صاعلا نب ورم نب هللا دبع ثیدح نم
 ىلع محلا اذه فطع ( اهجوزت مث ةيراج قتعا نمو ) هلوق . ىرستلا ف خیرصپ سهل نکا . لوألا نم ملصا

 ةنالژ بابلا ىف ركذ مث . شال قشلا اذه ىلع قبطنم بابلا ثيداحأ لوأو « هلبقو ىرسنلا دعب عقي دق هنآل ءانتفالا
 تناك لجر ام » قيرطلا هذه ی هلوفو . معلا باتک یف هحرش مدقق دقو ‹ يسوم یا ثیدح لوألا : تیداحا

 ( نارجأ هفر ) هلوق . ةما لک ىلع كلذ قلطأ مث « لجرلا كلم ىف ءامالا نم داوام ابلصأو « ةمأ ىأ « ةديلو هدنع
 دقو باتکلا لهأ نمؤ»و « ابقتع دعب ةمآلا جوزتم : فانصا ةثالث نيترم جالا فیعضت ممل لصح نم ركذ
 ثیدح ىف عقوو ۰ قنعلا یف مدنت دقو هيلاوم قح هللا قح ىدؤي ىذلا كوامملاو « للعلا بايك ىف هيف ثحبلا مدقت
 مدقتو مقلب ىنلا جاو زأ دازو انه ینلاک ةئالثلا ركذف « نيت رم هرجا نوت وی ةعبرأ » ىناريطلا دنع هعفر ةمامأ ىبأ
 قدصتت ىلا ف دوعسم نبا ةأرما بنيز ثيدحو « قاش هيلع وهو أرقي ىذلاو « نآرقلاب رهالا ثيدح ريسفتلا ىف

 اذا کاحلا ىف صاعلا نب ورحع ثيدحو . ةاكزلا ىف مدقت دقو ؛ ةلصلا رجأو ةقدصلا رجأ نارجأ اهل ابیرق ىلع
 ىلا امد نم د ةريره ىنأ تدحو ةسح ةنس نس نمد ی رچ تیدحو ۽ ماکحالا ىف ىتأيسو نارجآ هل باصآ

 دیعس ىنأ ثيدح كلذ نمو . نیحیحصلا ىف نهو ینم«. ةنالثلاو « ريخ ىلع لد نم » دوعسم ىنأ تبدحو « ىده

 لصع دقو . دواد وبأ هجرخآ « نيترم رجالا كل » مب ىنلا هل لاقف « ةالصلا داعأف ءاملا دجو مث مميت ینلا ىف
 ىلع ليلد هيفو . ىموم نآ ثيدح ىف روكذملا ددعلا موهغم ال نأ ىلع لاد اذه لكو . كلذ نم راك أ عبتتلا ديد
 مرغلبي مل مهن أكتف هوهرکف موق غلاي دقو . ببسل وأ هق ءادتبا ارقتءأ ءاوس ارجوزت مث هتمآ نتعأ نم لضن ديوم
 ناسارخ لهأ نم الجر تيأر » لاق هيفو روكذملا یرارلا خاص نب خاص نع میشه ةياور ىف عقوام كلذ نف « ربخلا
 . هتندب بكارلاك وهف ابجوزت مث هتمأ قنع اذإ لجرلا ف نولوةي ناسارخ لهأ نم اذلبق نم نإ : لاقف یعشلا لأس
 جرخا و ؛كلذ لوقي ناك هنآ دوعسم نبا نع تاقث هلاجردانساپ یناریطاا ج رخأو . ثيدحلا اذه ركذف «یعشاا لاقف
 هتما قتعأ اذا » لاقف هنع لئس هنأ سنأ نع حي دانساب ةبيش یآ نبا دنعو : هلثم ريع نبأ نع روصنم نإ ديعس
 ءاطع قيرام نم اضيأ جرخأو . كلذ اهرك امہنآ یعخنلا يهارياو بیسلا نب ديعس قيرط نمو « اف دومی الف هلل
 نیص> وأو « ةمجعم هزخآ و ةيناتحتب شايع ناوه (ركب وأ لاقو) هلوق . اسأب كاذب نایب ال اناک امهنأ نسحلاو
 نع هببآ نع) هلوق ۱ یکلاب و نییفوکس اب لسلسم دانس زلا اذهو. یسوم ىنأ نبا وه (ةدرب فأ نع) مضام نب نامثع ره

 رب« حقي نأ یرخالا ةياورلا ىف جيودتلاب دارملا نأ ىلإ ةءاورلا هذ-م راشأ هنآك ( اهقدصأ مث ابقتعآ علم ىنلا
 , قادصلا توب قيرطلا هذه تذافأف « هدعب ىذلا بابلا ىف أيس اک ةيفص ةصق ىف عفو اک ال « قئعلا ىوس ديدج
 نب ركب أ قيرط لصو دقو . رپاا سفن قتعلا نوكسي نأ اهرهاظ لب ىلوآلا قيرطلا ىف هب يرصنلا حقی مل هناف
 لجرلا قتعا اذا » ظفلب هدانساب هرکذف « طايخلا ركب وبأ انثدح د لاقف هنع هدنسم ىف ىسل ايطلا دواد وبأ هذه شايع
 ظافحلا د أ وهو « تقو ىف ةطايخلا ىناعتي ناك ركب ابآ نأكو ؛ نارجأ هل ناك !ديدج ارہم اهرپمآ مث هتمأ
 ىراخبلا هب جتحا دقو .رایتخا هلو مصاع نع ةاورلا دحأو « ةءارقلا ف نيروكذملا ءارقلاو « ثيدحلا ىف نیروپشلا
 نسملا نع ىليعامسالا هج رخأو ؛ هنع اممدنسم ىف راربلا ركب وبأو نايفس 3 نسخا اضيأ هقبرط نم هلصوو



 خاکشا باتک ۔ درو ۱۳۸

 « ظفللا اذج ركب ىبأ نع هدنسم ىف یا لا دملا دبع نب يح هجرخأ اذکو « ديدج ربع ًابجوزت مث و هدنع هظفلو

 نع اهي درفت ركب ابأ نأ معن وبأ ركذو . بصي لو ةب ةدايزلا هذه فعضف ىلاحلا ةءاور نم الإ مرح نبال عقب ملو
 « دانسالا یف ال نتا قايس ىف ىنع هن أك« شايع نب ركب ىن.ا ىلع ابارطضا هيف نا ليعامسالا ركذو « نیصح ىبآ

 نوكي ال ةمآلا قتع نأ ىلع هب لدتساو « ربملا ركذ وهو دحاو یتعم ىلا عجري هل ابارطضا فالتخالا كلذ سيلو

 (هيبنت) . ذاوجلا ىف اديق سیل و « ناروک ذلا نارجألا هيلع بنرتپ ال طرش وه لب « هيف ةلالد الو « قادصلا فن

 نیا هيأ نع » ةعامجا دنعام باوصلاو « ىموم ىنأ نع هيأ نع ةدرب ىلأ نع » یزورلا ديز يأ ةياور ىف عقو

 ماللا رسكو ةاشملا حتفب ( ديلت نب ديعس انثدح ) هلو « ىناثلا ثيدحلا . یموم ىبأ لبق یا نع فذحم « ىموم
 لهأ نم ةريره ىلأ ىلإ دانسالا ةيقبو « هخيش اذكو « روپشم ىرصم « ةلمو» اهدعب ةيناتحتلا نرکسو ةفيفخلا
 هلدب رذ ىبآل عقوو « شکالل اذك « دمع نع بويأ نع د ةيناثلا ةياورلا ىف هلرق و . نيريس نبا وه دمو « ةرصبلا

 باوصلا ىلع عديز نب دامح نع بوبح نب دمع نع » ءادبنالا ثدداحأ ىف مدقت دقو« أطخ وهو « دهاجم نع د

 « اعوفرم امه ريغلو ‹ اضيأ افوقوم ىندنلاو ةع رکذاور ىف عقوف : ةاورلا انه فلتخاو ء افوقوم كانه هفاس هنكل

 انه عفو هنأ معن وبأ ركذ اذكو . وقوم هيف ىراخبلا خيش برح نب نایلس قيرط نم لبعاعالا هج رخآ دقو

 دارا ف رسلا وه كلذ ناو« بوبآ نع دام ةباور ىف باوصلا هنظأو « یدیلا مزج كلذبو « افوقوم ىراخبلل

 اريثك فق, ناك نيريس نبا كل « عفرلا تباث لصالا ىف ثيدحلا نكلو « ةلزا اهنوكعم مزاح نب ريرج ةناور

 امتوبث نع لفغو « ىريرفلا نع حيمر نبا ةياور ىلإ انه هذه دام ةياور ازءف ىزا] برغأو . افیفخت هثيدح نم

 ف اضيأ هات یهو « تقولا ىبأ ةياور ىف ىتح یرب رفلا قيرط نم ةاورلا نم امهريغو ىليصالاو رذ ىبأ ةباور ىف
 تابذک ثالث الإ ميهاربا بذكي ملر هلوق . حيمد نبا ةياورب كلذ صيصخت هجوام ىردأ اف. قسنلا ةياور

 : ریذلا نبا لاق ؛ ءايبن الا ثيداحأ نم ميهاربا ةمجرت ىف یفوسم هحرش مدقت دقو , انه ارصتخع هفاس ( ثيدحلا

 نا : تلق . ةيرس ىبف اكلم نأ دعب اهدلوآ ميهاربا نأ حص دقو « ةكولم تناك اهنأ ةمجرلل رجاه ثيدح ةقباطم
 اهدلوأ ميها را نأو اهتكلم ةراس نأ حیحصلا ىف ىذلا امئاو « حيحصب سيلف حبحصلا ىف ارص عقو كلذ نأ دارأ

 دقو « حیحصا ىف ىذلا ريغ ثيدحلا جراخ نم ذوخأم كل« الإ هتأرما ةمأ دلوي ىذلاب ناک ام هن کو « لمعاما

 هرخآ ىف لاق ثيدحلا اذه ىف ةريره ىبأ ند نيريس نب دمح نع ناسح نب ماشه قي رط نم هدنسم ىف ىلءي وبأ هقاس

 مارا نا » ىبك اف دنع لد نع برعضم نب ةت راح ثيدح ىف عقوو « هل اتیهوف ‹ ةراس نم مدارا اهو تساف و

 ىف بب دلا كلذ ناکف اهنم تراغ مث , كلذ مزتلاف اهرسيال نأ هيلع تطرشو هل اهتبهرف ةراس نم رجاه بهوتسا
 ىنلا ماقأر لاق سنا ثيدح ثلاثلا ثيدحلا . ءاین لا ثيداحأ ىف كلذ نم ءىش مدقت دقو « کم ىلا اهنبا عم اهلي وحت

 ىف عقوو (هنیع تكلم ام وأ ,نينمزلا تاما ىدحا نولسلا لاقف) هيفو « ثيدحلا (اثالث ةنيدملاو ربیخ نيب لِ
 دهاشو « دلو مآ اهذضتا مآ اهجوزتأ یردنال : سانلا لاقف و ام دنع سنآ نع تبا نع ةيلس نب داح ةياور

 ددرت لد : حارشلا ضعب لاق . ةمجرتلا ینکر دحأ ىب اطيف ةيرس وأ ةجوز ىه له ةيفص ىف ةب احصلا ددرت هنم ةمجرتلا

 دهرتلا ناب بقءتم وهو : لاق اذك « قادصلا سفن نكي مل اهقتع نأ لع ةيرس وأ ةجوز ىه له ةيفص ىف ةباحصلا
 بهفب حاكسنلا ةمح ىلع هب لدتساو . ركذ امل ةلالد هيف سياو ؛ ةچوز اهنأ كلذ دعب ربظ مث لاحلا لوأ ىف ناكامتإ



 ۷۹ كح كيدحلا

 نذلا نأ لامتحال أضيأ هيف ةلالد الو < ارددرتي ىح ةباحملا نع نخ امل دوهش ةيفص حيوز“ ىف رضح ول هنا دوهش

 هنأ زب هصئاصخ نم روكذم كلذف اوددرت حيلا نركسإ نأ ميلست ىلدو ؛ اوددرت نيذلا ريغ جورا اورضح
 نم ريخ ةررف ىف ثيدحلا لرأ حرش قس دقو « شحج تنب بنیز ةصق ىف عفو اک درهش الو لو الب جددا
 هدعب ىذلا ىف قتعلاب قلعتیام ىأير « ىزاغملا پاتک

 ادص ةمألا تو لج نم سیصاپ - ۳
 نا » كأم نب ىنأ نع وباما نب بيشو تبا نع داخ ات دح ديعس نب ةت اشو = 00

 «ابن ادص امقنع لّمجو « يفصح قّتغا جب هللا هلوسر

 نب دیس ءامدقلا نم هرهاظب ذخآ دقو « مكحلاب مزاج ريغ هدررأ اذك (ابفادص ةن لا قتع لمج نم باب ) هلوق
 قتعا اذإ اواق < نحو دمحأو فسوب وبأو ىروألا راصم أ ءاةن نمو « ىرهزلاو سراطو مهارار بیسلا
 تیدلا رهاظ نع نرفابلا باجأو . ثيدحلا رهاظ ىلع ربلار قمدلاو دقملا حص ابفادص امتع لء نأ ىلع هتمآ
 . اهب ابجوزتق ةمواعم تناكو اهتميق الع هل تيجوف !مجوزتي نأ طرشب امقنعا هنأ ثيدحلا ظفا ىلا اب ةبوجاپ
 ےب اث لاقف . اچ ورتو ابةتع أف ةفص ب ینلا ىس : لاق انآ تمم و بوبص نب زی زملا دع ةا ور ىف هلرق هضژیو

 ربرملا دبعو تبان نم داح ةباور ىفو . ىزاغلا ف فنصلا هج رخا اذكم ءارقتعأت  اپضن لاق اهقدصأ ام : سن
 جزعلا دبع لاقف « ارقادص ابقتع لمجو امجوزت مث ٠ لس هنا لوسرل ةيفص تراصو لاق » ثیدح یف سنأ نع
 ارهم لولا نأ ىف ادج رماظ وپف . مستف . امف اهرپمآ : لاق ؟ اهرپمآ ام انا تلااس تنأ « دج ابأ اي : تباثل
 ىف ناف « ةلوبحب ةميقآ تناك ول ىتح دعاوقلا نيب و هنبب ةافانم ال هاف . هب سأب ال لولا ليوأتلاف « قتتملا سفن وه
 هصأاصخ نم هنکل و « رپلا قتملا سفن لمج لب : نورخآ لاقو . ةيءفاشلا دنع امجو روك لا طرشلاپ دقملا ةح
 هنأ ملعي مل الف . امج ورت مث ابةّمعأ ءانمم . اهجوزتو اهقنعأ و هلرق : نررخآ لاقو . یدررالا كلذب مرج نمر
 بيطلا ربأ لاق م نمو « قادصلا لصأ فني مو « ملعأ ابف اتیش ابندصب مل ىأ ءارسفن ابقدصأ لات اقادص امل قاس
 ۰ هعفر و هسفن لبق نم انظ هلاق ۰ سنآ لوق هنأ : امهعب# نمو ةکسل ایا نم طبارملا ناو ةيمفاشلا نم ىربطلا
 لَو ىلا نآ ٠ ابما نع ةنيزد تنب - هنا ةمأ لاق و - ةبمأ ثيدح نم قوببلا هجرخأ اب مدنع كلذ ديأت ايرو
 ةبح هب موةب ال اذهو «ريضالاو ةظيرف نم ةدسم ا ىلا ناكو ٠ ةنيزر اهرومأر اهجوزتو اپطخو ةمفص نتعآ
 لمجر مب ىنلا ىنقتعأ و تلاق اهسفن ةیفص ثدح نم خیشلا وب او یناراطلا هجرخأ ام هضراءبو « هدانسإ فمضل
 اذه فلاح دقو . هنظ ام ىلع ءانب كلذ لاق !-فأ نإ لاق نم لع در هيو « سنأ ثيدحل قفاوم اذهو « قادص قّتع
 رهم ريب اهحكتب نأ طرشإ ابقتعا نركب نأ لمتع و . بیخ ىس نم ةيفص نأ ريسلا لمأ ةفاك هيلع ام اضيأ ثيدحلا
 ىف روم رینب امج وزو ضرع ريغب ا,ةثعأ هنأ لمتحم لیقر .هريغ نرد ےب ىذلاب صاخ اذهو « كلذب ءافرلا اممزلف
 مهرقك اذهو : لاق . انادص نكي مل ناو قادصلا لع لحي قتملا نأ ءانعم : حالصلا نيا لاق « ل آملا ىف الو لاحلا

 یرونلا هعئو « ثيدحلا ظفل ىلا ايرقأو هجرآلا حصأ هجولا انمر : لاق « هل داز ال نم داز عوجلا ١

 . یتعاو دحار یعفایلا لرف وهو : عيدملا جرخأ نأ دعب ىذمرتاا لوق تابرتتشا نمو . ءةضورلا د ىف
 یرابل يه ۵ ٩ حاس م ۱
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 اذکو . حصا لو لا لوقلاو , قتعلا ىوس ارم اهل لمي یتح ارقادص ابقتع لمح نأ لا لهأ ضمب هرکو : لاق

 لاهتحالا ةروص هنع هلقث نم دارم لعل نكل < حس ال كلذ نآ ةصفاشلا دبع فورعلا و . یعفاشلا نع مزح نبا لقن

 نكلا هب جوزت نأ اممزلي مو تقع تليقف اوج وزا نآ ىلع هما قتعأ نم.نأ ىلع یعفاشلا صن اتم لاو < لوألا

 تنافترپم ىلع هتجوزت و تيضر ناف ؛ ةدسافلا طورشلا رثا-ک راصف اناجم ابقتمب ضرب : نا اهتمسق هل !ممزلپ

 حرص نابح نيا ةيسفاشلا نم دمحأ لوقب لاق نعو . اصاقث ادحتا ناف . اهتميق هل اهاعو ىمسملا كلذ اهل ناك هيلع

 نظ نيب لاحلا ددرتيف ؛ نيرخآلا عم سايقلاو , هقفاو نمو دمحأ عم رهاظلا : ديعلا قيقد نبا لاق « هحيح ىف كاذب
 فالخ ىلع تناك ناو یهو . ةيصوصخلا نم ةمقاولا هلمتحت ام عم ربخلا رهاظ نع اشن. نظ نيب و.سايق نع أش

 هلوق نم ةيهاولا جيوزتب هتيصوصخ اصوصخو « حاكنلا ىف لِي ىنلا صئاصخ ةرثكب كلذ ىوقتي نكل لصآلا

 امن مکا نب یح صن اصخلا نم ناك كلذ نأب مزج نمو . ةيالا ( ىنلل ابسفن تبهو نإ ةنمؤم ةأسماو ) ىلاعت

 رپم ريغب اهجوزتو اقلطم ابقتعأ هنأ ةيصوصخلا عضومو : لاق . ىمفاشلا نع ی زاا هلقن اذكو : لاق قبيبلا هجرخأ

 نمو . نيعب الأ نم ةعاجو ىلع نع كلذ زاوج قازرلا دبع جرخآ دقو . هريغ فالخ اذهو ٠ دوش الد لو الو

 لاقو .ابقادص امةتع لمحي نا ًاسأب نوريالو . اهجوزتي مث هتما قت نأ نومرکپ اوناک : لاق یمخنلا ميهاربا قيرط

 امإ ابسفن ىلع اهدقع نأ امهدحأ : نيبجوب هئلاحتسا ررفتو « هتااحتسال ةفينح وبا و كلام كلذ نم عنم : ىطرقلا

 دعب امأو « هدض قرلاو لالقتالا امكح ةيرملا ناف ٠ قرلاو ةيرحلا نيمكحلا ضف تل لا وهو ابقتع لبق حقي نأ

 انامج اذإ انآ ىتاثلا هجولا . اهاضرب الإ حکنت ال ذئنيحو ىضرت ال نأ زوجيف ٠ قتملاب امنع ربا مكح لاوزلف قتعلا

 « دقعلا ىلع هتيقبسأ مزليف ةبرحلا ةلاح وا« اممضفانتل لاع وهو قرلا ةلاح قتعلا ررةتي نأ اماف افادص قتملا

 امإو اصن امإ جوزلا ىلع هدرقت مدقتي نأ ديال قادصلا نال « لا وهو همدع ضرف ةلاح قتملا دوجو مزایف

 اهل.نيعتي مل نإو اهئاف « اکح انلوقب هنع انزرحت دقف ضيوفتلا حاكنب اواتعا ناف.. هبلط ةجوزلا كل ىتح اکح
 لش ىنأتيالو « جوزلا هب بلاطت ءىش دقعلا ةلاح امه تبثي هنأ تبثف ةبلاطملا كل امنک) ءىش دقملا ةلاح
 دچ و اذا طرش ىلع قادصلا قیلمت زاوج ةلاحتسالا نم هاعدا ام بقمآ و . اقادص نوكي نأ لاوبتساف قتملا ف كلذ

 هيلع دقعلا عقو ىذلا لاملا لح اذاف . اذك وهو نالف دنع ىل قحتسيس ام ىلع كتجوز“ لوقی نأك ةأرملا هتقحتسا
 لعج ب ىنلا نأ » ثراحلا تنب ةيريوج ةصق ىف رم نبا نع عفان قيراط نم ىواحطلا جرخأ دقو . هتقحتسا

 ةيريوج ةصق ىف ةشئاع نع ةورع قيزط نم دواد وبأ جرخأ نكسا « سنا ثيدح هب ديأتي ام وهد « اهفادص ابقته
 دق : تلاق ؟ كجوزتأ و كتب اتك كذء ىضفأ نأ كل له : !تیاتک ىف هب نیت تءاج اى اهل لاق هلع ینا نأ د

 هنأب بيجأو . اهبةاكل اهؤالو ريصإ نأ اهتب اک اهتع ىدأ ناک نإ هسنم مزلي هن اب مزح نبا هلكشتسا دقو « تلمف

 نی تباث ضوه مع نوکی نأ لءتحيف « تيدر « تاعف دق » ام وق ىنعم نال , كلذب حرصنا ثيدحلا ىف سيل
 ,هل امهو رب ىنا ةبغر هتغاب امل تباث نوكي وأ « ةيفص ةصق ىف عنص اک ابجوزتو امتتعأف هل تراصف اهنع سيق

 باب د ىف ىنأي فالتخا هيفو . کاح الو لو ىلا جاتح الو هسفن نم اهقتءأ اذإ هتمأ يوزن ديسلل : ثيدحلا قو

 هت وف فيكف « مع قتعلا باوث ليق ناف:: ىزوجلا نيا لاق .اباب نيرشعو فين دعب « بطاخلا وه ىلولا ناكاذا

 « رهثكلا ربلاب الإ عنقي ال اباثمر « كلم تنب ةيفص نأ بارجلاف : هريغ ربلا لمج نکم ناكو ؟ ارپم هلعج ثيح
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 لالا نم فرشآ اهدنع كلذو « امسفن ابقادص لم < رضتقی نأ رو. هب اهضريام كاذ ذإ هلي اک ا

 ( اضف نم لا مهار اونوكي نأ ) : ىلاعت وان« رسا جوز يصاب - ٤
 تءاج د لاق یردعاسلا دعس نب لهس نع هيبأ نع مزاح ىبأ نب زيزعلا دبع اننادح دبی ااو - ۷

 دف تكي هللا لوسر الا رظنف لاق . ىسفن كلل به تثج هللا لوسر اي : تااقف شاک نا لوسر ىلإ ةأرما
 جر ماقق . "تمل نيش اهيف ضب ل هنأ لا تأر الف « هر لب هللا لوسر اأ مث هب يصو اه رطل
 هاو ال : لاق "ی نو كدنع لهو : لاقف . ایزو زف ةجاح اهب كل نكي مل نإ رفا لوسراي : لاقف ها نم
 « ايش تالجوام او ال : لافف مجر مث « بهذف « يش دج له رظناف تله ىلإ بهذا لاقف « نا لوسراي
 نم امئاخ الو هللا لوسراي لاو ال : اقف مجر مث بهذف . ديدح نم اعاخ ولو رظنا : عطا وسر لاقف
 نإ « ك رازاب متصتام : ب ا لوسر لاقف - هقصن اهلف هادر الام ”لهس لاق  ىرازإ اذه نكسلو « ديدح

 دار « مات هاجم لاط اذ] ىتح لج را سا. "یش هنم ك يلع نكي مل بل ناو « یش هنم اپل نكي م هتل
 روسو اذک "روس یعم : لاق ؟ نآرقلا نم كعم اذام : لاق ءاج الف « یعادفهب ساف يلوم يي لا لوسر
 كم ام امك كسم دقف بهذا : لاق . ممن : لاق ؟ كيك رهظ نع "نمور فك : لاق - اعداد -اذک
 ۱ « نقلا نم

 ؛ مالسالاو نآرقلا هعم ینلا رسعملا جوز” باب » حاكنلا باتكل ئاوأ ىف مدقت (رسملا يوزت باب ) هلوق
 دعب هحرش قأيسو « اطوسبم بابلا اذه ىف هدروأ ىذلا لمس ثيدح كانه قلعو , كلت نم صخأ ةمجرتلا هذهو
 نأ هلصحتو « ةجرتلا کس ليلعت وه (هلضف نم هقا مینی ءارقف أو وكي نا ) ىلاعت هلوقل ر هلوق . اباب نیئال
 ۱ لعأ هقاو « لآملا ىف لالا لوصح لاتحال « جود نعال لاملا ىف رقفلا

 نا ىف هانک الا ساپ - ۵
 6 اريدق كبَر ناکو . ارهصو ابسن هلعفت ارش ءالا نم قاخ ىذلا وهو ) : فوتو

 هللا ىضر ةشئاع نع ريب“ لا نب رع ىنربخأ لاق یره زاا نع بیش انربخآ نالا وبأ اشو - ۸
 ”هحكنأو الاس ىنبتت - عن مم اردب دید نم ناكو - سم دبع نب ةعيبر نب ةبتع نب ةفيذح ابأ نأ اع

 ناكو . اديز هب يلا نت« راصنألا نم ّةأرمال لوم وهو « ةعيبر نب ”ةهتع نب رديلولا تب ادنه هيخأ تاب
 - فوق ىلإ - مینا موعدا © هللا ةلزنأ 'يتح « هناريم نم ترو هيلإ سا امد ةيلهاجلا ىف الجر ی نم



 مال بانک - ۷ ۱۳

 ور نب لیپس تنب مش تءاجف . نیا ىف اأو لوم ناك “بأ 4 لعب نف « مهلابآ ىلإ اود رف € جيلاومو

 لاس ین انكانإ « هلا لوسراي : تلاقف ی بلا  ةبتعم نب ةفيذح ىبأ ةأرما یهو  ىرماعلا "أ یترقل

 ثيدحلا رکذف « تلع دقام هيف هللا ل زنا دقو « فو

 لوسر لخد » تا ةثئاع نع هيبأ نع ماشه نع ةماسأ وبأ انت دح ليعامسإ نب ديب اشتر - هءدح

 : امه لاقف « ةمجو الإ فادجأ ال هللا : ثلاق « جا تدرا كلما : اط لاقف ريب*زلا تنب ةعابض ىلع هب هلا

 . « دوسألا نب دادقلا تحن تناكو . ىنتسْبَح ثبح للحت مهللا : ىلوق « ىلع رتشاو یّبح

 يأ نع رهيبأ نع ديعس نآ ن ديعس یئدح لاق 1 ردیف نع یبح انثادح دادم شاو - ۰

 رفظاف « اهميردأو ؛ افاج و امسح « املاك : ,میرال ةأرلل مكنت » لاق زر ینا نع هنع ۳ ضر ةرره

 «كادي تب رت نکا تاذب

 لوسر ىلع لجر رم » لاق لمس نع هيأ نع .مزاح ىنأ "نبا انث دح ةزمح نب مهار اشرت - ۱
 ممتسی نأ لاق ناو منشب نأ منش ناو حكتي نأ بط نإ یر : اولاق ؟ اذه ىف نولوقتام : لاقف « ماگ هلل

 نأ بطخ نإ ئر : اولاق ؟ اذه ىف لولوقتام : لاقف ؛ نیملسلل ءارتل نم لجر رف . تكس مث لاق
 ۰ ا 1م رو ی مه ۶ ۳ م مە /
 رضرألا ء لم نم ريخ اذه : ليي نا لودر لاق . عمت ال نأ لاق ناو « عنّي ال ن مەش ناو حکییال

 « اذه "لثم

 [ ۹4:۷ یف هفرط - ۰۰۹۱ ثيدحلا ]

 رابتعاو . ريظنلاو للا : ةرمه اهدعب ءافلا نوكسو هلو مضب ءفك عج ( نیدلا ىف ءافک آلا باب ) هلوق

 ابسن هلمجل ارشب ءاملا نم قاخ ینلا وهو ) هلو . الصا رفاکل ةلسلا لت الف « هيلع قفتم نيدلا ىف :ءافكلا
 عفو رصاا ىأر امل فصل نأكف . هحاكن لحي نم رهصاو « هحاکن لحال نم بسنلا ءارفلا لاق ( ة الا ًارهصو

 مرج دقو « رفاكلا هانشتسا وهو هرايتعا ىلع لمادلا لد ام الإ ةيحالصلا دوجول مومعلاب كسلا حلص نیمسقآ اپ

 رمس و نر ريس نب دمي نع نیما نمو « دوعسم ناو رع نبا ند لقت و « كلام نیدلاب صتخ ةءافکلا رابتعا نأب
 برلاو ؛ اضعب مودععل ءافكأ شورق : ةفينح وأ لاقو 6 روما بسلا قةءافگلا ردعاو ۰ زب زعلا دبع نبأ

 حیحصاو . ةيعفاشال هجو وهو . برعلل أفك برعلا ريغ نم دحآ سيل اک شی رقل أفك برملا نم ذحآ سیا و « كذک

 ةيب رعلا لول آ مكن اذا : ىروثلا لاقو ۰ ضعبل موضعل ءافكأ ءالؤ» ادع نمو م ريغ لع بلطلا و مشاه یب مدقت

 « حاکنلا هب ؟درآف امارح ءافک الا ريغ حاکن سیل : لاقف یعفاشلا طسوتو . ةياور ىف دمحأ لاق هب و « حاکسنلا خسفي
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 رابتعا ف تبث ملو . ىبتا فك ريغ ىف اهسفن ةأرملا عيضن اليك حاكدلا ىف ةبالولا طارتشا ىف ىنعملا نأ ركذو

 ىلاوملاو « شعب ءافكأ مهضمإ برملا د هعفر ذاعم ثيدح نم راذلا هجرخأ ام امأو « ثيدح بسنلاب ةءافكلا
 ىنب نم ةنانک ىنب ناطصا هللا نا » اعوفم ةلثاو ثيدحب قءببلا جتحاو . فيعض هدانساف « شعب ءافك أ مهضءب

 اومدق» ثيدح هيلا مهضعإ مط نکلءرظن كلذل هب جاجتحالا ىف نكل « سم هجرخآ حيك وهو ثيدحلا « ليعاما

 رصتخ , ىف كلذك وهو « نيدلا ىف ةءافكلا : لاق ىعفاشلا نأ یطیوبلا نع رذنلا نبا لةو « اهومدقت الو اشيرق
 ىب رعانأ :لاتف هنع یعفاشلا لأ الجر نأ عيبرلا نع ىذبالا لقثو . دوپشم فالخ وهو : ىعفارلا لاق « ىطيوبلا
 (ةفیذحابآ نآر هلوق ‹ ةثلاع تيد لوألا كثردملا : ییداحآ ةمبرأ بابلا یف فصلا ركذ مث . اذه نع یلآست ال

 ةاسنثملا حتفب ( یبت ) هلوق ۰ نایفس ىبأ نب ةيواعم لاخ وهو . كلذ ريغ ليقو ماه ليقو روبشملا لع مشبم ها
 الو هالوم نكي لو « ةفيذح ىبأ ىلوم لقعم نبا وه ملاسو ءادلو هذخنا ىأ فلأ اهدعإ نونلا ديدشتو ةدحولاو
 نآ ةفالخ قف ةماعلا موي امج ماسو زر لوس نأ داش سا ناکو« سل ةاور ىف عقو اک هئ ايل نم ناک لب « همزالب ناک

 دما ولاو« نيمسا امل لعلف «ةءعاف٫ كلام دنع عقوو ۰ ةاورلا هذه ف اذک (ادنه) هج وز ىأ (هحکنا و ( هلوق 1 ركب

 ىكحو «حیحصلا وه ةين اجت مث ةمجعملا كو ةزمحلا حتفب « هيخأ تاب » هلوقو « ارفاک ردیب لتق نم دحأ ةبتع نبا
 نم ةأمما ىلوم وهو ) هلوق . طلغ وهو ةانثم مث ءاحلا نوكسو ةزمهلا منعب تاياورلا ضعب ىف نأ نيتلا نبا

 ىف كلذب هربخ مدقت دقو « ةثراح نبا ىأ (ادیز تلي ىنلا ىنبن اک) هلوق . ردب ةوزغ ىف اپسا نايب مدقت ( راصنالا
 یوم ناك ) هلو . لوبجالل ءانبلا ىلع ماللا حتفو لعب لرآ مضب ( بأ هل لهب مل نف ) هلوق . بازحالا ةروس ريسفت
 ال نم ناک ( مهاب أل موعدا) تلزنن امل الاس ناو ,ةفيذ> یآ یوم » میلوف ىلا ةراش) اذه ىف لعل (نیدلا ىف اأو
 قاقرباا داز ( ادلو الاس) هاوق . دقت ىأ نوذلا حتفب ( یرت انک انا ) لوق . ةفيذح ىنأ لوم هل ليقف بأ هل لعب
 نا عمو یعم یرأب ناکف د یرهزلا نع س و اور نم دواد وبآ و هيف ىراخبلا خيش ناہلا نآ قیرط نم

 اذا ةأرملا تلضفت لاقي « ةنبلا باي“ ىف ةلذبتم ىأ ةمجسلاو ءافلا مضإ الضفو ءالضف ىاريف دحاو تيب ىف ةفيذح

 لجر ليلخلا لاق : ربا دبع نا لاقو «دحاو بوث ق تناكو» دازو ريثالا نيا هعبتو ىباطخلا لوق اذه ‹ كلذ تلمف

 فدک زم یهو اهلع لخدي ناک هآ ثيدحلا ىمف اذه لعف : لاق « هیفرط نيب فلاخم دحاو بوث ىف حشوتم لضف

 . هتحت رازإ الو دحاو بوث هيلع ىذلا لضفلا ليقو « ردصلاو سأرلا ةفوشكم لضف : بهو نبا نعو . اهضعب
 لزئأ دقو ) هلوق ۰ هل نيكال صيمقك دحاو بو ىف تناك اذا اهتيب ىف ةأرملا تاضفت : حاحصلا بحاص لاقو

 €( مءانبأ ک۔ایعدآ لمج امو إل هلوقو ( مهئابأل موعدا إل ىهو لبق قاس ىلا ةبآلا یا ( یسلع دق ام هيف هللا

 هتعضراف « هيعضرأ إب هلا لوسر لاةف ؟ ىرت فيكفو دواد وأو یاقراا هتیقب قاس ( ثيدحلا رکذف ) هلوق

 نمضر نأ اناوخآ تانب و اهتوخ] تانب صأت ةشناع تناك كلذبف « ةعاضرلا نم اهدلو ةر ناكف تامضر سمخ

 جاوزا رئاسو ةبلس مآ تب و « اهلع لخدي مث تاعضر سمخ اریپک ناک ناو الع لخ دیو اهارب نأ ةيئاع تبحأ نم
 ابلمل یردنام هللاو : ةشناعل ناقو , دبملا ف عضري ىح سانلا نم ادحآ ةءعاضرلا كلتب نییلع نلخدي نأ بِي يلا
 عم هيف ناولا ینآ نع ريهذ نإ ضايف قيرط نم ىليعامالا دنع عقوو . سانلا نود ملاسل مب هللا لوسر نم ةصخر
 هجرخأ دقو : تلق . هدانس] ىف ىراخبلا امهركذي مل : هرخآ ىف لاقو ةلس ما ةشئاع عمو ةعبر نب هللا ذئاع وبا ةووع



 .حاكنلا باتک - ۷ ۱۳

 ليقع قيرط نم ردب ةوزغ ىف ىراخبلا هجرخآوو ىراخبلا ةيا ورکارصتخم ناملا ىبأ نع راكب نب نارمع نع ىئاسنلا
 ةورع نع : لاقف ىرهزلا نع ديعس نب يع قيرط نم یاسنلا هجرخأو . اضيأ نتاا رصتخاو كلذك ىرهزلا نع
 دیک هجرخأو . یر اک سا و قورا نمدوادوآ هجرخأو ١ ةلس مأو ةشئاع نع امهالك ةعيب ر ىبأ نب هللا دبع ناو

 اک ىرهزلا نغ مہاک ىرهزلا ىخأ نبا قيرط نم لهذلاو « ةعيبر نب رفعج قيرط نم ىئاسنلاو « رمعم نع قازرلا
 عيا فلاخو . لس كلام نع ةاورلا رثك أ دنع هنكل « یرهزلا نع قحس نباو كلام هجرخأ اذدكو .ليقع لاق
 لهذلا لاق . یناربطا هجرخأ « ةشئاع نع امهالك ةرمعو ةورع نع : لاقن ىرهزلا نع رفاسم نب دلاخ نب نمحرلا دبع
 « هدانسإ ىف ةرمع رکذ ىأ , ةظوفح ريغ اهلاف رفاسم نبا ةياور الإ ةظوفحم اندنع اباك تاياورلا هذه «تايرهزلا» ىف

 ناف « ةعيبر یآ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب هاربا هنأ موتأ ینآ الإ هفرعأ ال ةورع عم روکذلا لجرلاو : لاق
 اذه ريغ نيثبدح ىرهرلا هنع ىور دقو « اهتخأ نبا ةورع نأ اک ةشئاع تخأ نبا وبف « ركب فآ تنب موثاكمأ همأ
 ئام وبأ بيعش لوق امأو « هد هبسنف ةميبر ىبأ نب هللا دبع نبا لاق ثيح هبشآ ديعس نب ی ةياورب وهو : لات
 فلاعو « هرقأو اذه ىلهذلا لوق « بیذها » ف ىزالا لقت دقو « روكذملا ميهاربا ةينكاملعل : تلق . لوبجم وبف هلل
 لوق نأ نظأ ىذلاو . روكذملا مهاربأ مع ىنعي ؛ ةعيبر ىنأ نب هللا دبع نب ثراحلا هنظأ :لاتف«فارطالا» ف
 هقي رط نم لسم دنع هئيعب كثيدحلا اذه ناف  ةعمز نب هلأ دبع نب ةديبع وأ هنآ ىل ربظ 2 . باوصلاب هيشأ لمالا

 قبرط نم ثددحلا اذه لسم جرخآ دقو . لعأ هللاو فحمل هادع ام نأكو « دمتعلا وه اذبف  رخآ هجو نم

 مماقلل ةياور ىف ٠ امهثيدح نم لصأ هلف « ةلس مأ نع ةيلسن مأ تنب بنيز قيرط نمو « ةشتاع نع دمت نب مساقلا
 « هفيلح وهو ملاس لوخد نم ةفيذح ىنأ هجو ىف نإ هللا لوسراي : تلاقف وربع نب ليهس تنب ةلهس تءاج د هدنغ
 « دیک لجر ةنأ تملغ دق : لاقو اب هنا لوسر مسبتف ؟ ريك ل جر وهو هعضرأ فيكو : تلاقف ۰ هيعضرأ : لاقف
 نم اًميش ةفيذح ىبأ سفن ىف نأ نظأ یناو « انیلع لخدي هناو « لاجرلا غلبي ام غلب دق املاس نا » تلاقف ظفل ىفو
 قو « ةفيذح ىلأ سفن ىف ىذلا بهذف هتعضرأ دق ىلا : تلاقف هيلا تعجرف . هيلع یرح هيعضرأ لاقف . كلذ
 : تلاقف « ىلع لخدب نأ بحأ ام ینلا مالغلا كيلع لخدب هنا : ةشئاعل ةلس مأ تلاق د بنيز ثيدح قرط ضعب
 دق ىذلا مالغلا » ةياور فو . ارصتخم ثيدحلا تركذف « ةفيذح بأ ةآرما نا ؛ ةوسأ مو هقا لوسر ىف كل امأ
 یآ هجو ىف ام بهذي هيعضرأ : لاقف . ةيحل وذ هنا : حلاق . هيعضرأ : لاقف » اهفو « ةعاضرلا نع ىنغتسا
 نلخدب نأ زا ىنلا جاوز رئاس ىبأ ه ةءلس مأ نع ظفل ىفو « ةفيذ> ىبأ هجو ىف هتفرع ام هللاوف تلاق . ةفيذح
 هذبب دحأ انیلع لخادب وه اف « ملاسا ةمخر الإ اذه ىرت ام هقاو : ةدئامل ناقو « ةعاضرلا كلتب ادحأ نہاع
 مح كانه ركذن و « حاضرلا باوبأ ىف ىنأيس اک ةصفح ريغب صوصخ مومعلا اذهو : تلق . « انيئار الو ةعاضرلا
 نب ريبزلا تنب ةعابض ةصق ىف ةقئاع ثيدح یناشلا ثيدحلا . ىلاعت هللا ءاش نا ريبكلا عاضرإ ىنءأ ةلأسملا هذه
 جملا بانک نم رصحا با وا ىف هيف ثحبلا مدقت دقو جا ىف طارتشالا ىف ل ىنلا مع تذب ة سام باطلا دبع

 نم دحاو ءىثل نيريمض امنو عم لومفااو لعاملا داحتاو « یضن دجآ ام ىأ « یتدجآ ام » ثيدحلا اذه ىفهلوقو
 ا اماع بال ةأرملا نأ هيفو . دصف ريغب مالكلا جرد ىف نيولا زاوج ثيدحلا ىفو . بواقلا لاعفآ صن اصخ
 ىف هلوق . ةناذثتسا اهنع طقسي نأ ابعنم هل زوجي ال لوک نم مزلي الو , ليف اذك « ضرفلا جح ىف !مجوذ صأتسن



 .۵۰۹٩ ۸ فيذحلا
 فران

 الهو « ةورع مالك نم هنأ لمتحو ٠ ةشلاع مالك نم هنآ هئاسم رهاظ ( درسالا نب دادقملا تحن تناكو ( ةرخآ

 دبع نب دوسالا ىلإ بسل یدنکلا ورع نبا وهو دادقملا ناف ؛ بايلا اذه ىف كثردحلا اذه نم دوصقملا وه ردقلا

 ريتعت ال ةءافكسلا نأ الولف « ةيشاه یهو ةعابض جوزتو ؛ شیرق ءافاح نم ناكسف « هانبت هنوكل ىرهزلا ثوغي
 یه تيضر اهنأب بج نأ بسلا ىف ةءافكلا ريمي ینلاو . بسنلا ىف هقوف اما امج ورتب نأ هل زاج امل « بسنلاب
 ثلاثلا ثيدحلا . بسنلا ىف ةءافكلا رابتعا لصا تبث نإ حيمص باوجوهو  ة.افکلا نم مهتح طقسف اهؤايل وأو
 ةدحوم مث نيتلمهملا حتفب (اهبسحلو اغال) هلوق . عب رأ لجال یا ( عبرأل ةأرملا حكسنت) هلوق « ةريرره ىبأ ثیدح
 اودع اورخافت اذا اوناك مبل , باسحلا نم ذوخأم « براقالابو ءابالاب فرشلا لصألا ف بسالاو « اهفرش ىأ
 ليقو . ةنسحلا لاعفلا انه بسم اب دارملا ليقو . هريغ ىلع هددءداز نمل حيف اهوبسحو مهموقو مهئابآ رثامو موقانم
 ىلع د روصنم نب ديعس دنع ةدعج نب يح لسم ىف عفو دقو . هيلع افوطعد هركذو هلبق لاملاركذل دودم وهو لاملا
 جوذتي نأ هل بحتسي بیسنلا فيرشلا نأ هنم ذخؤيو « درك أت اذه ىلع بسنلا ركذو ءال و امسح ىلعو امو اید
 ضعب لوق امأو . تافصلا لك ىف اذكهو « نيدلا تاذ مدقتف ةنید ةبيسف ريغو ةنيد ريغ ةبيسن ضراعت نإ الإ ةبيسف
 نأ وهو ةنرجتل ىلا وأ هل لصأ الف ربخلا ىلا ادنتسم ناك ناف ةبيرق ةبارق تاذ ةأرملا نوک ال نأ بحتسي ةيعفاشلا
 نم ماحلاو نابح نبا هححصو یاسنلاو دحأ هجرخأ ام امأو . هجتم ورف قحأ نوكي نيبيرقلا نيب دلولا نأ بلاغلا
 بسحال نم بسح هنأ دارملا نوكي نآ ل متحيف «لاملاهيلا نوبهذپ ىذلا ايندلا لهأ باسحأ ناد هعفر ةديرب تیدح
 «ىوقتلامركلاو « لاملا بسحلاو هعفر ةرس ثیدح هنو ؛ هل بسن ال نمل لالا ماقم هيحاصأ فيرشلا بسنلا موقيف « هل
 ینلابابلا ىف یاسو لاملاب ةءافكلا ربتعا نم سم ثيدحلا اذ+و ٠ كاهلاو وه هححصو ىذمزتلاو دمحأ هجرخآ
 عسيفر ناك ولو القم ناک نم ةمضو ؛ امیضو ناك ولو لااا ديك ناك نم ةمفر ايندلا لهأ نأش نم نأ وأ « هدعإ
 قأيس اک لاسلاب ةءافكلا رابتعا ثيدحلا نم ذخؤي نأ نك لوالا لاتحالا ىلعف « دهاشم دوجوم وه ا بسذلا
 , نع ءاطع قيرط نم ثيدحلا لسم جرخأ دقو . كاذ لعفي نم ىلع راکنالا ىف قیس هن وکسا ىناثلا ىلع ال , هيف ثحبلا
 .ةليمجا جوزت بابحتسا هنم ذنخوي ( اهلاجو ) هلوق ٠ لامجلاو لالاو ندلا لع رصتقا بسلا رکذ هيف سیا و رباج
 1 تاذلا ةئسحلاب قحتليو « لرآ ةلمجاف نيدلا ىف اتواسن ول مع , ةئردلا ةليج ريغلاو ةئيد ريغلا ةلرجا ضراعت نا الا

 كييلعف » راج ثيدح ىف ( نيدلا تاذب رفظاف ) هلوق . قادصلا ةفيفخ ن وك نأ كلذ نمو ۰ تافصلا ةنسلا
 هتيعص لوامت اف اسال ءىش لك یف هرظن حمطم نيدلا نركي نأ ةءورملاو نيدلا یذب قئاللا نأ ینملاو « نيالا تاذپ
 هجام نبا دنع ورمع نب هللا دبع ثيدح ىف عقو دقو . ةيغبلا ةياغ وه ىذلا نردلا ةبحاص ليصحتب مب ىنلا همأف
 نا ومآ یسف نفاومال نهرجوزت الو نیکلج ىأ - نیید» نأ نمسح یسف نبتسل ءاسنلا اوجوزت ال هعفر
 بارتااب اتفصل ىأ (كادي تب رت) هلوق ۳ لضفأ نيد تاذ ءادوس ةمالو ؛ نیدلا ىلع نهوجوز" نکا و « نومؤطت نأ

 نأ هريغ داز . ,ةدمعلا» بحاص مزج اذمو « هتقيقح هي دارب ال نکل « ءاعدلا یعع ريخ وهو رقفلا نعةنانک یهو
  تنغتسا هانم نأ ی رملا نا کو « هبر ىلع كلذ هطرشا باجتسپ ال لسم قح ىف رب ینلا نم كلذ رودص
 اندلا قام عیمج نال بارت لالا نع ءیشانلا ىنغلا نأب هجوو ءرّثأا اذا برتو یفتسا اذا برتأ فورعلا نأب درو
 كلذ كل عقو ىأ طرش ريدقت هيف ليقو . ملا نم ترقتفا ليقو « كلقع فمض هانم ليقو  هدعب قخي الو بارت



 مکنا باتك ۷ انه
 تبر یعم نأب هرجوو ةئاثما ءاثلاب هلاقف ميضعب هنح و «تباخ ترا یعم لیقو «ىبرملا نيا هحچرو لعفت مل نا

 نسولف لث برثأو بورث عج وهو + براثا سمشلا تراص اذا ةالصلا نع ىهن» ثيدح لثم وهو تفرفت
 ديزم ىتأيسو ‹ شركلا یی ىذلا قرفتلا قيقرلا مدشلا وهو ءارلا نركسو هلرأ حتفب بر“ عج مو سلفأو
 ء ارلجال ةأرملا حاكن ىف بغرب ىلا ىف مبرالا لاصخلا هذه نأ ثيدحلا ىمم : ىطرنلا لاق . بدالا باتك ىف كلذ
 ندلا دصق نكل كاذ نم لك دصقل حاكذلا ةحاب] هرهاظ لب كلذب سالا عقو هناال كلذ نم دوجولا ىف امع رخ وهف

 دحأ هب لقي مل كلذ نان امف روحت ىأ ةءانكلا اهم نوت عبدالا منم نأ ثيءملا اذه نم نظي الو لاق ۰ لرا

 غاتمتسالا جوزال نأ ىلع لياد ثيدحلا اذه ىف : بلبل ] لاتو . ىه ام ةءاةكإا ىف ارفلتخا اوناك ناو تلع ايف

 ليصفتلا اذه ناب بقهن و . قادصلا نم امل لذب ام ردف كلذ نم هلفالإو هل لح كاذب امس ةن تب اط ناف « ةجرزلا لا

 امل غلا تاذ بوزن دصقب دق لب « جورلا عاتت-ا ىف امام لجل ةأرملا حاكن دصق رصحتب لو . ثيدحلا ىف سیل
 ةرثك نع احلامب ینتسن انوکل وأ « منو نإ ثرالا قيرطإ لالا كلذ هيلا دوءيف دلو نم اتم هل لص هاص
 ةنأرما ىلع رجع نأ لجرأل نأ ىلع ةب ةيكلاملا ضب لالدتسا هنم بنا و . كلذ رح و ءاسنلا هيلا جات امب هتیلاطم

 ثيدحلا , لعأ لاو هيلع درلا هجو قف الو « هيلع هدوفت اهل سياف لالا لجال جررت امن هال : لاق « امام ىف

 : هسا ىلع فقأ ل ( لجد سم ) هلوق . زيزعلا دبع وه ( مزاح ىبأ نبا ) لَو ء دعس نبا وهو لهس ثيدح عبارلا

 ءافلا دیدشت و هلرأ مضب (عفش) هلوق ۰ رردجو قبقح ىأ ةيناتحتلا ددعتو ءارلا رسکو ةلمہلا حتفب (یرح) هلوق

 « ىلايورلا دنسم » قو « هما ىلع فقأ مل ( نيلملا ءارقق نم لجر رف ) هلوق . هتعافش لبت ىأ ةحوتفملا

 هنآ رذ ىلأ نع ناشيجلا ملاس ىبأ قيرط نم ءرصم اولخد نيذلا ةباحصلا دنسم »و « كلا دبع نبال رصم حوتف هو
 ىف عفو (لاغق ) هلَوَق . « لجر ص مث م ی لا تکسف ه لات قاف را ةاود ىف ( لجد رف) هلوق ۰ ةقارس نب لیمچ

 نأ دابتع اب انه عج هنأكو ء اذه ىف كأد ام : سلاج هدنع لجرل لاقف و ظفاب قاثرلا ف ىفأت ىرخأ قيرط

 قيرام نم نابح نبا هجرخأ اف رذ ربأ نيبمجلا نم ىس دفو ؛ داو بیجلا نكل ةعامج اولاك هدنع نيسلاجلا

 هلوق ٠ « هلوقا عمسي ال نأ » قاترلا ةياور ىف داذ (ممسب ال نأ) هلوق ٠ هنع هيبأ نع يفت نب ريبج ن نمحرلا دیم

 « رجلاو بصنلا لثم ف زوج و زمملاب ءلمو « ىن لا د ل ا ا (اذه)

 فرعي :تلق.ىحولاب لي هللا لوسرل امولعم كلذ نرکیف الو « رهاظ هبجرف أ رفاک لرآلا ناک نا : یامرکلا لاق
 « حلا یرح هقاو اذه : سانلا فارشأ نم لجر لاق » ظفلب قاقرلا باتک ىف ىنأتس ىلا ىرخالا قيرطلا نم دارملا

 « ريقف لک ىلع ىنغ لك ليضفنت كلذ نم مزل الو « روكذملا ىنذلا لع رركذملا ريقفلا لیضفت نلطا هنأ بارجلا لصاحل
 یلاعت هللا هاش نا كانه ةلأ لا هذه ىف ثحبلا ىتأوو « رقملا لضف د ناقرلا باتك ىف فنصلا هيلع مجرت دقو

 یر للا وتو « لالا ىف ءافك الا صاب - 5
 لأ » هنآ رت یربخآ لاق باهش نا نع ليقع“ نع ثمل ان دح e خب ی ع — ۷

 رح ىف نوک ةمينبلا هذه یتخآ نا اي : تلاق 6 یال ىف اوین ال نأ أ مخ ناو امنع شا یفر ثلا

 لاک يف اوطسقب نأ الإ « نهحاکن نع اورفف « ابق ادص صقتني نأ ديرب و « افلمو اطاهت ىف بغرف ابو



 ۱۳۷ ۵۰۹۲-۵۰۹1 ثيدحلا

 یاس هلا لر « كل "لب ا "لوسر سالا "یفتساو : تاق "نهاوس نم حاکنپ | ومأر ¢ قادصلا

 لاج تاذ تناك اذإ ”ةمبتيلا نأ مم لا لزنأف 6 نمومکیدک نأ نورتو ىلإ  ءاسنلا ىف كنوتفتسيو )
 اوذخأو اهوکرت لاجلاو لام قلق ىف امنع ةبوفرم تناك اذإو « قادصلا لاك | ىف اپسنو اهجاكن ىف اوبغر لامو

 نأ الإ ءاهف اوهغر اذإ اهودكتي نأ مهل سيلف اهنع نوبغرب نيح اهنوکرتک اکف : تلاق . ءاسنلا نم اهریف

 « قادصلا نم 'ىفوألا ابقح اهوطعب و ال اوطسقي

 طرتشي نم دنع هيف فلتخف لاملاب ةءافكلا رابتعا امأ ( ةءرثملا لقملا جيوزتو « لالا ىف ءافک الا باب ) هلوق

 نيددلا ف ةءافكلا: لاق هنأ ىعفاشلا نع « حاصفالا » بحاص لقنو « ريتمي ال ةنأ ةيعفاشلا دنع رهشالاو « ةءافكلا
 صخو « راصمالا لما ىف ىدررام ا هريتعاو . ةءاجو ىرمہصلاو بءطلا وا هرابتءاب مزجو ٠ بسالاو لالاو

 ءارلا رسكو لا نوکسو ميلا مضيف ةيرثملا امأو . لالا نود بسنلاب نرخافتلا ىرقلاو ىداوبلا لهأب فالخلا
 سم« بابل ف ىذلا ةشثاع تبدح نم كلذ ذخ ویو 0 ىلا وهو دملاو هلوأ حتفب او اهل ىلا ىه ةيناتحملاا حتفو

 ال هنکلو « كلذ زاوج ىلع لدف ءاسنلا نم ةلقملاو ةيرملاو لاجرلا نم لقلاو ىرثملا ىلع هلاتشال هيف مسالا مومع

 « ءاسنلا ةروس ريسفت ىف تبدل ا حرش مدقندقو < ءاءا والا اضرو ةاراا أضر رامضا لاهت>ال هطرتشا نم ىلع دري

 هيف ثحبلا قأيسو « هسفن نم هتر وج جوز, نأ ىلولل نأ ىلع هب لدتساو « حاکشلا لئاوأ ف رخآ هجو نم یضمو

 لع هاو , كلذب ءايلوآلا بطاع هقا نأل وز ىف ًاقح لر نأ هيفو . ابيرق

 نه "ره نب هللا دبع یبا ملاسو ةزمح نع بابش نبا نع كلام ىنثدح لاق ليعام شو - ۳
 « سترفلاو رادلاو .ةأرلل ىف "ملا د لاق يي هللا لوسر نأ امهنع هللا یضر رع نب هللا دبع

 مع نبا نع هيبأ نع ىنالقسملا دم نب ران دح عير نب "ديزي اندح لامل نب دع اتو - ه4
 « سرفلاو ةأرماو رادلا نف يش ىف مؤشلا ناكنإ : هلي ىبنلا لاقف يقلب *یبلا دنع موشلا اوركذ » لاق

 هللا ةلوسر "نأ دمس نب لب نع مرزاح یبآ نع كلام ان ربخآ فسوي نب هللا دبع شو - 6۰

 « نكسلاو ةأرلاو سرفلا ىف ىش ىف ناكنإ » لاق هيَ

 ىضر ديز نب ةماسأ نع ید نامعابأ تمم لاق یمن نابلس نع بش انئدح مدآ اشر - +

 « ءاسنلا نم ولاج را ىلع "رضآ ةبتف ىدعب تكر ام » لاق هَ ىنلا نع امهسع هللا

 صاصتخا ىلإ ريشي هنأك (کل اودع مدالوأو مجاوزأ نم نإ : لامت هلوتد ) هژوق . اذكب تنميتو !ذكب تم.اشأ

 ىوايلا ےک ه 4 جال سم



 خاکنلا باتک - ۷ ۱۳۸ ۱

 نيبجو نم رمع نبا ثیدح بابلا ىف رکذو « ضيعبتلا نم ةب الا هيلع تلد ام ضغب نود ءاسنلا ضءبب مؤشلا
 هلماام ثيداحالا ضعب ىف ءاج دقو ٠ دابجلا باتک ىف اطوسیم امه>رش مدقت دقو رخآ هجو نم لهس ثيدحو
 : ةثالث مدآ نبأ ةداعس نم د اعوفم دعس ثيدح نم م احلاو نابح نبأ هححصو دمحأ هجرخأ ام وهو كلذ رس
 ' , ءوسلا نكسملاو « ءوسلا ةأرملا : ةثالث مدآ نبا ةواقش نمو . اصلا بكرملاو « حلاصلا نكسملاو « ةحل اصلا ةأرملا
 : ءاقشلا نم ةثالثو » ک احلل ةا ور قو «مساولا نكسملاو « ىلا بكرملا» نابح نبال ةياود قو « ءوسلا بکرلاو
 « كبامصأ قحلت مل اهتكرت ناو كتبمتأ ابتبرض ناف ظوامق نوكت ةبادلاو ؛ كيلع اهئاسل لمحو ك قوسنف اهارت ةأرملا
 ةأرملاو رادلا ءوس ايندلا ىف ءرلا ءاقش نم نإ » ءامسأ ثيدح نم ىناربطللو . « قفارملا ةليلف ةقيض نوکن رادلاو
 ةارلا ءوسو «اهعبط ءوسو اهربظ اهعنم ةبادلا ءوسو « اهتاريج ثبخو اهتحاس قيض رادلا ءوس هيفو « ةبادلاو
 ةماسأ عم هيبأ نع ناملس نب رمتعم قيرط نم لسم داز ( دز نب ةماسأ نع ) هلوق ٠ اهقلخ .وسو اپجر مقع
 یتکرت ام) هو . نابلس نب رمتعم ريغ « ديز نب ديعس نع د هيف لاق ًادحأ لمنال ىذمرتلا لاق دقو ؛ دز نب ديعس
 ییدح بقع ثيدحلا اذه ىراخبلا داربا ىف : یکبسلا نيدلا ىت خيشلا لاق ( .اسنلا نم لاجرلا ىلع رضأ هنتف ىدعب
 همبفي اک ال , ةنتفلاو ةوادعلا اهثم لصح ن٤ مژشلا صيصخت ىلإ ةراشإ ةمجرتلا ىف ةيآلا ركذ دعب لهسو رم ني
 اهنإ لاق نمو « ءاملعلا نم دحأ هب لوقبال “یش وهو « كلذ ىف أريثأت اهل نأ وأ امبمكب مؤاشتلا نم سانلا ضعب
 نم عقيام بسني نك فیکف یفکلا ءونلا ىلا راعلا بسني نم ىلع عراشلا نلطأ دقو « لهاج ومف كلذ ىف ببس
 الف كلذ هل عقو نف: كلذ نم سفنلا رفنتف ردقو ءاضق ةةفاوم قفت اعاو : لخدم هيف ال سيل ام ةا راا ىلإ رشلا
 تدحا فو « دابجلا باتک ىف كاذ یرقت مدقن دقو : تلق . اه لعفلا ةيسل دقتعي نأ ريغ نم ابكرتي نأ ۰ ۹

 نیلعلب ( ءاسنلا نم تاوهشلا بح سانلا نيز ) ىلاعت هلوق هل دمشيو « نهريغب ةنتفلا نم دمآ ءاسنلاب ةئتفلا نأ
 دلو لجرلا بح ةدهاشملا ىف عقيو « كلذ ىف لصالا نهنأ ىلإ ةراشإ حاون الا ةيقب لبق نهب أدبو « تاوپشلا بح نم
 لاق دقو «ةبملا ىف ريش نب ناهعنلا ةصق كلذ ةلثمأ نمو « اهريغ نم هدلو هبح نم رثكأ هدنع ىه ىا هنآما نم
 ىلع لجرلا لمحت نیدلاو لقملا ةصقان ابل عمو . نهنع ءانغتسالا مدع نیمفام رشآ و نیاکرش ءاسفلا : ءاكحلا ضعب
 ..داسفلا دشأ كلذو ايندلا بلط ىلع كلابتلا ىلع هلمحو نيدلا رومآ بلط نع هلفشک نیدلا و لقملا صقن هیفام یطاعت
 تناك لیئارسا ىنب ةنتف لوأ ناف « ءاسنلا اوقتاو و ثيدح ءانثأ ىف ديعس قآ ثيدسح نم لس جرخأ دقو
 ىاسنلا ىف

 دبعلا عمم را . باپ - ۸

 دع نب مماقلا نع نجرا دبع ىبأ ن ةميبر نه كالام ان ریخآ "فسوب نب هللا دبع شرم - ۷

 نمل مال: لا لوسر لاقو « تریخ تفت :ناس ثالث ةريرج ىف تناک» تلاق اهنع هللا ىضر ةشناع نع
 مسرب

 : ليقف ؟ ةمربلا رأ ملأ: لاف تيبلا مدأ نم مذأو یخ هيلا بعرقف رانلا ىلع ةر و هني هللا لوسز لخدو « قتعأ 8 58 0 5 1 1 و 7 قاض

 « ةيدق انلو ةقّدص اهيلع وه : لاق « ةقتدصلا لک أ: ال تنأو ًةريرب ىلع هب قدصت محل



 ۱۳۹ 6۵۰44 ۷ كيدحلا

 ةريزب ةصق نم افرام هيف دروأو « هب تيضر نإ ةرحلا دبعلا جیوزت زاوج یا ( دبعلا تحت ةرلا باب ) هلوق
 ةريرب جوز نأ ىلإ فنملا نم ريصم وهو « قالطلا باتك ىف فوتسم هحرش یأایسو « تقنع نيح تریخ ثيح
 لامت هللا ءاش نإ كانه هيف ثحبلا قأبسو « اديع ناک تفتع نيح

 ٩ - عاب رو ثالث و ینثم ) ىلاعت هلوقل « عبرأ نم رنک أ جورنال بيساب (€

 عابر ۳ ثالث وأ 0 م : مالسلا امهملع نيسحلا نب ىلع لاقو

 عابد وأ ثالث وأ ىنث ین 4 عابرو "ثالئو یلثء ةحنجأ ىلوأ ) هرکذ "لج هوقو
  ۸ف اوطسقت ال نأ مخ نإد ) ةشئاع نعد هيبأ نع ماشه نع دہ انربخأ رج أش س

 املام ىف لرد الو اهتیحض یی افلام ىلع اجو زنیف اهيلو وهو ,لج را دنع نوکت ةمیتیلا یه : تلاق ('ىئاديلا .
 « عابرو ثالث و ینثم اهاوس ءاسنلا نم هل باط ام جوزف

 . لوق الإ « عاجالابف ةمجرتلا كح اما ( عابرو ثالث و ىنثم : ىلاعت هلوقل عبرأ نم رثكأ جودتبال باب ) هلوق

 ةروكذملا دادعالا نيب رييختلا امم رهاظلا نالف ةيالا نم هعازتنا امأو « هوحنو ىنعفار نم هفالخم دتعيال نم
 دارآ عابرو ثالثو ىثم موقلا ءاج لاق نم نالو (ةدحاوف اولدعنال نأ متفخ نان اه سفن ةيآلا ىف ىلاعت هلوق ليلدب
 , «يدارف الو ةلج اوثیچ | مهتأو مهئيجم ةقيقح نييبت دارلاف « ةعبرأ ةعبرأو ةئالث ةئال و نيا نينا اوءاج مهنا
 خوم ديرأ ولو « خومجيلا ال عيمجلا دارلاف «ةعبرأ ةعبرأو ةثالث ةثالثو نيننثا نیتنئا اوحكنا ةيألا ىنعف اذه ىلعو
 مدقن اک نينثا نينثا نع لودعم « ىنثم » ظفل راف اضيأو « خابأو قشرأ امست الثم هلوق ناكل روكذملا ددمل
 عمجلل واولا نأب میجاجتحا و « ةروكذملا ذادعألا نيب ريمختلا دارملا نأ هداربا لدف « ءاسنلا ةروس ريسفت ىف هرب رقت

 شکآ ىلع لسا نم اِ هرمأب ضراغم حست نيب حج لب هنوكبو « عملا مدع ىلع ةلادلا ةنيرقلا دوجو عم ديفيال

 ىلع لدف نالا بک ىف جرخ ۴ هريغو ةلس نب ناليغل كلذ عقو كقو < عبدالا ىلع داز نم ةقرافع عبرآ نم

 وهو « رطاف ریست ىف هيلع مالكلا مدقت ( عابرو ثالثو ىنثم ةحنجأ ىلوأ 7 هلوقو « كلذب لم هةلصوصخ

 نب ىلع لاقو ) هلوق - روكذملا ددعلا عومج كاللا نم دحاو لكلا نأ ال دادعالا عيونت هب دارا نأ ف رهاظ

 ؛ عيونتلل یبف « وأ ىنممب واولا نأ دارا ( عابر وأ ثالث وأ ىنثم ىنمي ) بلاط ىبأ نب ىلع نبا ىأ ( نيسحلا
 : « حلا ثالث ءاسنلا نم باط ام اودكناو ىثم ءاسنلا نم كل باط ام اوحكناف ريدقتلاو لماعلا ىلع ةفطاع ىه وأ
 . ىلإ نوعجري نيذلا مهنا نم وهو نب دباعلا نیز ریت نم هنوكل ةضفارلا ىلع درلا ىف ةلدالا نسحأ نم اذهو

 اوطسقال نأ متفخ ناو ىلاعت هلوق ريسفت ىف ةشئاغ تيدح نم افرط فنصملا قاس مث . مهتمصع نودقتعيو مطوق
 قیفوتلا هاب و انه ىذلا نم اقايس متأ بابب اذه لبق قبس دقو (یاتیلا ىف

 « بسلا نم مرح ام عاضرلا نما مارو 4 تشضرا یاللا ینابمأر ) بسا بم ۰

 نا د نحرلا دبع تاب ةرمج نع ركب ىبأ ن لا ربع نع "كلام یئدح "لیعامس| انشر - ۵ ۱

 تيب ىف نذأتسب لجر توص تموت ابنأ و « اهدنع ناك ی لل لوسر نأ اهم ربخأ اه بلا جوز ةشلاع



 حاكتلا باتک « ۷ ۱۶

 ممل - تالف هلرأ : ی یبلا لاقف « كتيب ىف "نأتسی لجر اذه هللا ةلوسراي : تلف تلاق « ةصفج
 ةةعاضرلا « ممن : لاقف ؟ "ىلع لخد  ةعاضرلا نم امل - يح نالف ناك ول : ةشئاغ تلاق  ةعاضرلا نم ةصفح
 « ةدالولا مارح ام مو

 "لوق » لاف ,سابع نبا نع ديز نب راج نع ةد نع مش نع ې انئدح دادسُم اشو - ۰

 تمم ةبعش ان دح "رع نب ”رشي لاقو . ةعاضرلا نم ی ”ةيبا الإ : لاق ؟ ةزرمح ةنبا ج وزن الأ : لر بل

 هلثم . . ديز نب اج تمم ةدانق

 بز نأ دیبا نب ورم ىنربخأ لاق یره زا نه بیش” انربخأ عفان نب کلا شرم - ۰۱
 ىلأ تنب ىتخأ حنا هللا لوسر اي : تلاق اهنأ اہ رخ نایفس ىبأ تنب ةبيبح مآ نأ » هنريخأ ةللس ىأ "تیبا

 ملا لاق . ىتخأ رريخ ىف ینکراش نم بحأو« ةيلخمب كل تسل « من : تاقف ؟ كلذ نيت وأ : لاقف « نايغس

 ؟ ةملس "مآ تنب : لاق . ةلس ىلأ تب حكمت نأ دیر كنآ شدم انإف تلق . ىل لحال كلذ نإ : هب
e:مص ۵ سا ٠ ۰ تا. ت 3 ۰ ۰  

 بو ىنتَمضرأ ٠ ةعاضرلا نم ىخأ ةنبا اهمإ . ىل تلح ام ىرجتح ىف یتبیر نكت ملاهنأ ول : لاقف . معن : تلق

 ربه وبآ ناکو بحل بال ةالوم ةيوثو : ةورع لاق . نكداوخأ الو نکتتاب ىلع نضرعت الف ةو لس
 وبأ لاق ؟ تی اذام : هل لاق «رةبيحر شب هلهأ ضعپ ”هيرأ بحل وبآ تام الف « وا یبلا تّمضرأف اهقتعأ

 « تیر تاب هذه ىف تبقس ىلأ ريف ؛ م دسب لا مل: بحل
 [ ۵۴۷۲ م ۵۱۲۳ ۰۰۱۰۷ < ۰۱۰۱ : ىف هفارطآ - ۰۱.۱ ثيدحلا ]
 مجارت ثالث و ةجرتلا هذه ( بسنلا نم مرعام عاضرلا نم مرحيو « کنعضرآ یتالل كتابمأو باب ) هلوق

 . لوصالا نم ءىش ىف هرأ لو « عاضرلا باتک د حورشلا ضمب ىف انه عقوو « ةعاضراا ماكحأب قلعت اهدمب
 ىف عقوو . ةنسلا كلذ تشيب دقو « ةعاضرلاب مرح نم ضعب نايب ةيآلا ىف ىذلا نأ ءلا مرعو » هلوقب راشأو

 دبع نع ) هلوق « ةشئام ثيدح لوألا : ثيداحأ ةئالث بابلا ف ركذ مث « ةعاضرلا نم مرعو » یشکلا ةاور

 ‹ هنارقآ نم وهو هنع ةوره نب ماشه هاور دقو « یراصتالا مزح نب ورع نب دم نبا ىأ ( ركب ىبأ نب هللا

 ف نذأتسإ لجر توص تعم ابناو ) هلوق ۰ سم هجرخآ « ةصقلا نود نملا لع رصتقاف هرصتخا هنکل

 معل انالف) هلوق . هنظأ ىأ ( هارآ ) هلق ٠ لجرلا اذه مسا ىلع فقأ لو « نینمولا مأ رع تب ىأ ( ةصفح تبي

 تافتلا هيف ( ةدئاع تلاق ) هلوق . اضيأ همسا ىلع فقأ لو . ةصفح مع نع كلذ لاق ىأ « نع ىنعمب ماللا ( ةصفح

 ملفأب هرسف نم موو « اضيأ همسا ىلع فقأ ۸ ( ايح نالف ناك ول ) هلوق ٠ « تلق د لوقي نأ یی قايسلا ناكو
 ىتأيس اک ةعاضرلا نم ام وهو هوخأ وبف حلفأ امآ و ؛ ةعاضرلا نم ةشئام دلاو سيعقلا ابأ نال سيمقلا ىبأ یخآ



 لذ ۵۱۰ ۵6 ۰۳ یار فا
 ی شا ی سوت ع ی کس اب

 ءايح ناك ول و انه اطوقو « تعنتما نأ دعب هل نذأت نأ مس ىنلا اهرمأف ةشئاع ىلع نذآتسب ءاج یتح شاع هنأ

 مدق مث هب اهدبع دعبل تام هنأ تنظ نوکت نأ لیتو ؛ رخآ اش اغأ نرکر نأ لمتحيف « تام ناكهنأ ىلع لد

 كيدحلا ن نم وه نأ ءايح نالف ناك ول » ةشئاع لوق نع نسجلا وبأ خیشلا لثس : نيتلا نيا لاقو . نذأتساف كلذ دمب

 ةعاضرلا نم نابع امه : لاقف ؟ ىح هنأ تركذ یناثلاو تيم هنأ تركذ لرالاف , هل نذآ نا تيبأف هيف ىذلا رخآلا
 فاثلا : تلف . ةعاضرلا نم اهبأ وخأ رخالاو < ايح ناك ول هيف تلات ىذلا وهو قردصلا ركب ىنأ عم عضر امهدحأ

 : لاق , هب مرج هنوكل لقن ىلإ جات هنأ الإ ءضايع هاضترا دقو « لمتحم نسح لوآلاو « ثيدحلا نم رهاظ

 كيدحلا ىف نيب اذهو : تلق . اهياع نذأتسا ىذلا یخآ ةأرما ةشئاع تعضرأ ىلا ةأرملا نا ىرأ مزاح ىنأ نبا لاتو
 هنع باجأ دقو , ىناثلا ف تفنوت مث لوالا نع تلأس امنوک لکشلا امن « لكشم وه الو نظ ىلإ جاتحيال یا

 « لوألا ةصقلا تين اما امإ كلذ ابنم درکتو « نيلجر نع نينمز ىف نيئرم اعقو نالاؤ امه : لاق ىطرقلا

 دعب ىتاثلاو عوقولا لبق ناك لوألا لاژسلا : لاقي نأ همامتو . ها لاؤلا تداعأف مكملا ريت تزوج ابن امإو

 نأ وهو رخآ باوج ضايع مالک نم ذدخؤيو . خسنلا زب وجت وأ نامسف نم ركذام زب وجت ىف داعبتسا الف . ؛ عوقولا

 هيخأ ةجوز اهتتضرأوأ , طقف مال رأ طقف بآل رخآلاو اقيقش ناكاهدحأ و | « یندا رخالا و لعا ناكنيمعلا دحأ

 ىف ناضراعتم امهو « ةشئاع مع ثيده لبق ةصرح مع ثيدح : طبارملا نا لاقو . هتايح ىف رخالاو هتوم دعب

 نم وه ام] ةشئاع معو « آر لا لبق نم امهف ةهاضراق رمع عم ةأر !ا هتضرآ ةصفح مع نال « یملا ف ال رهاظلا

 مرحي لحفلا نبل نأ عراشلا اهريخأف تبأف املع نذآتسپ هرخآ ءا اهنعضرآ سيعقلا ىلأ ةارما تناك « لحفلا لبق
 مع ريظن ناك ةصفح مع ةصق ىف هنع تلأس ىذلا ةشئاع مع نوكسي نأ زوج هن أكف . ها ةأرأا لبق نم مرحب اک
 لمح وبف الو هنع ديع الف الوقنم هدجو ناك نإ !ذهو « سيعقلا ینآ ةصق ىف اناث تل أس كلذلف « كلذ ىف ةصفح

 ميرحتب قاعتي ايف عامجالاب وهو « حيبنام حيبتو ىأ ( ةدالولا مرحتام مرحت ةعاضرلا ) هلوق : لعأ هللاو « نسح
 ةواحلاو رظنلا زاوج ىف بداقالا ةلذئم مهليذتتو ةعضرملا دالوأو عيضرلا نيب ةمرحلا راشتناو « همباوتو حاكشلا
 ةداهشلاو كلاب قتعلاو قافنإلا بوجوو ثراوتلا نم ةمومالا ماكحأ قاب هيلع بئرتيال نكساو « ةرفاسلاو

 وهو « بدنلا نم مرح امد ةياور قو «ةدالولا مرعتام » ةباور ىف عقوو : یطرقلا لاق . صاصقلا طاقسإ و لةملاو

 وه ىناثلا : تلق ‹ نيدقو ىف نيظفللا لا كي نوک نأ لمتحو : لاق یعلاب ةياورلا لة زاوج لع لاد

 دحأ دنع عقو دقو . كلذ دحا اذإ لاق ام ىتأي امنإو  یدارلاو ببسلاو ةمقاا ىف نافاتخم نيئيدحلا ناف , دمتعملا

 ىف : یطرقلا لاق < خأ وأ مع وأ لاغ نم بسنلا نم مرح ام عاضرلا نم مرح » ةئثئاع نع رخآ هج د نم
 هلو نيب عاضرالا عف و ىذلا یہ 0 ابجوزو ةعضرلاو عیضرلا نيب ةمرهلا رشنب عاضرلا نآ لع ةلالد ثيدحلا

 اجال امتبو « هتلاع اهثآل اهتخأو , ادعاصف هتدج انال اممآو « همآ ريصن اهنآل یصلا ىلع مرحتف ء دیسلا وأ اپن

 . هتخأ تنب ام الزائف هتنب تب و « هتخأ ابن نيللا بام لغو ةنخأ كنب امال الزانف تاب تنبو ؛ هتخآ

 نم هتخآ یسیلف « عيضرلا ةيارق نم دحأ ىلإ ميرحتلا ىدعتي الو « هتمع ابا هتخأ و « هادج اهنال ادعاصف هما و

 ةأرملا ءارجأ نم لصفنبام مرحتلا ببس نأ كلذ ىف ةکلاو « مهنيب عاضرال ذإ هبال اتنب الو هيخآل اتخآ ةعاضرلا

 عيضرلا تاپ ارق فالخم , مهتاب مرحتلا رشنناف امهئارجأ نم اءرج راص عيضرلا هب ىذتغا اذاف « نیلا وهو اېچ وزو



 خاکنا باك ۷ ۱:۳
 نع) هلوق « سابع نبا ثیدح ىتاثلا ثيدحلا . لعأ هللاو « ببس الو بسن امجوز الو ةعضرملا نيبو مهيب سیا هنال

 هل سیل و ةيناتت هيبأ مسا لوأف وکلا ديزب نب رباج امآ و « هتينكي روبشم ىرصبلا ءاثعشلا وبآ وه ( ديز نب رباج

 تلق د لاق هثيدح نم ملم هجرخأ اک بلاط ىنأ نب ىلع وه كلذ هل لالا (لب ینلل لیق) هلوق . ءىش حيحصلا ىف
 ه«قونت » هلوقو « ثيدحلا ءةزمح ةنبا معن : تلف ؟ ءىش مدنعو : لاق ؟ انعدتو شيرف ىف قونت كلام هللا لوسد ای

 ةيناتحتلا نوكسو نونلا رسكب ةقينلا نم قتشم « راتخت ىأ فاق اهدعب واولا دشت و نوذلاو ةانثملا حتفب طبض |

 لسم ةاور ضعب دنعو . هناقتناو ءىثلا رایتخا ىف خلاب ىأ اقونت قونت لاقي « ءىثلا نم رايخلا یهو « فاق اهدعب
 نم روصنم نب ديعس دنع عقوو « ىهتشت و ليم ىأ قرتلا نم راولا نوکسو نونلا لدب ةمومضم ةانثمي « قوتن »

 نأكو « شيرق ىف ةاتف نسحأ نم اهثإف ةزمح كمع تنب جدزت الأ هللا لوسد اي : ىلع لاقد بيسملا نب دیعس قو رط

 ديعب و : ىطرقلا لاق . مك.لا ريرقت لبق كلذ ناكوأ « ةيصوصخلا زوج وأ ؛ مو ىنلا عيضر ةزمح ناب لعب مل ايلع
 ةعاضرلا نم مرحو » ةداتف نع مامه داز (ةعاضرلا نم ىخأ ةنپا امار هلو . كلذ میرحتب معي مل ىلع نع لاقي نأ

 وهو « ةداتف نع ديعس قدرط نم لسم دنع اذکو « تادابشلا باتک ی هقيرط نم مدقت دقو « بسلا نم مزح ام

 ةوسن عبدآ « بسنلا نم مرحام عاضرلا نم مرحب » هلوق مرمع نم یتتسپ : ءاملعلا لاق . ةجرناا ظفلا قب اطلا

 قو « بأ جوز امإو مأ امإ ابال مارح بسنلا ىف خالا مآ والا « نمرعال دق عاضرلا یو اقلطم بسنلا ىف نم رم

 وأ تنب امإ اهثال بسنلا ىف مارح ديغملا مأ ةيناثلا . هيخأ ىلع مرحت الف خالا عضرف ةيبنجأ نوکت دق عاضرلا :

 مارح بسنلا ىف دلولا ةدج ةثلاثلا . هدچ ىلع مرحب الف ديفحلا عضرتف ةيينچا نوک. دق عاضرلا فو « نا جورب ٠

 تخأ ةعبارلا . ابجوزتب نأ هدلاول زوجیف دلولا تعضرأ ةيبنجأ نوک دق عاضرلا فو . ةجوز مآ وأ ما امإ اهنال

 هذهو . دلاولا ىلع مرخت الف دلولا عضرتف ةيبنجأ نوكست دق عاضرلا فو« ةيببر وأ تنب امال بسنلا ىف مارح دلولا

 نہال كلذ نم ءىش ىثاسيال قيقحتلا فو . كلذ نم اًديش روبا نانسي لو , ةعامج اماع رصتقا عبرالا روصا

 لاخلا ماوةمعلا مأو معلا مأ نيرخأتملا ضعب كردتساو . ةرهاصملا ةبج نم نمرح الو بسنلا ةبج نم نمرحي مل

 ةيبوث تناك : ىريبزلا بعصم لاق . لعأ هللاو همومع ىلع كلذ سیل و عاضرلا شال بسنلا ف نمرح نهناف ةلاخلا مأو
 : تلق . ةيلس ابآ تءضرأ مث ةزح تمضرأ امدمب ب ىنلا تعضرأ - هدعإ ینلا ثيدحلا ىف اهركذ ىتآلا یی

 ةرمح یاب مهتعبتف د هلوق ىف بزاع نب ءاربلا ثيدح حرش ىف ىزاغملا باتک ىف اهتيمسنو اهرک ذ مدقن ةزح تنبو

 ةمطافو ةشئاعو ىدلسو ةرابع و ةمامأ : لاوفأ ةعبس اما ف فالخلا نم اذل لصحتام ةلجو . ثيدحلا « معاي : ىدانت

 ثیدح ثلاثا ثیدعلا . ةينكاهثأب لاوكشب نا حرص نكل لضفلا مآ اهئامسأ ىف یزلا کحو « لعيو هللا ةمأو

 ىبأ ني ديزي ةياور ىف ( نايفس ىلأ تنب ) هلق . جوز“ ىأ ( ىتخأ حكنا ) هل« مب ىنلا جوز یهو ةبيبح ما
 اذه نم هجام نبالو « نايفس نآ تنب ةزع ىتخأ حکسنا » ثيدحلا اذه ىف ىئاسنلاو لسم دنع بارش نا نع بیبح

 لوسراي» تلاق اهنأ ىتاربطلا دنع ثيدحلا اذه ىف هيبأ نع ةورع نب ماده ةياور ىفو «ةزع ىتخأ حكنا ه هجولا
 نم باوبأ دعب فنصملا هجرخآ دقو ءارحكنت : تلاق ؟ اذام عنصأ : لاق ؟ نايفس ىأ تنب ةنح ىف كل له هللا

 «امد ىلع لعفلا دقت زا وج ىلع دهاش هيفو ؟ ءاذام لمفأف لاقفد هظفل و « نایفس یآ تنب مسي ل نکا ماشه ةياور

 ةياور ىف عقد اذهو « نایفس نأ تنب ةرد « ليذلا » ف یسوم ىبأ دنعو . ةاحنلا نم هرکنا نمل افالخ ةيمارفتسالا
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 یراخیلا هجرخآ : الاقو یدیخا قيرط نم قجبلاو معن وبآ هچرخاو < ماشه نع نایفس نع هدنسم قف ىديملا

 بايز ةياورلا هذه ف عقو اذکو ادع هنأكو مسالا اذه فدح نکا هنع هجرخآ دق الاق اک وهو , یدیا نع

 نأب ىرذنملا مزجو « بارپا ةمبرأ دعب ىتأبسو ةرد باوصلا نأ ىلغ هبن مث اهنم اضيأ ىراخيلا هفذح و ةءاس مأ تنب
 « بابج یآ نب ديزي ةياور ى الإ نايفس ىأ تانب ىف اركذ ةزمل ملعنال . ضایع لاقو « یا طلا ىف انك ةنح ابا

 اهریغ جوزت, نأ بلطت امنوک نم بجعت مامفتسا وه ؟ ( كلذ نیبحت وا ر هلق ۰ ةزع اف رهشالا : ىموم وآ لاقو

 نم لعاف مسا ماللا سکد ةمجعلا نوكسو ملا مع ( ةيلخم كل تسل 1 هلوق - ةريغلا نم ءاسنلا هيلع عیطام عم

 ؛ امزالو اهدعتم ءالخالا لعاف نزوب وه مهضعب لاقو . ةرض نم ةيلاخ الو كب ةدرفنم تسل یا , لخي ىلخأ
 ظفلب ماللا حتمب تاياورلا ضعإ قو « ةرض نم ةيلاخ الو ةغرمدم تسل ىأ ةرضلا نم تولخ ینم تيلخأ نم

 لاقو , هب درفنا یا هب لخاو كرمأ لسخا لاقي ةدرفنم ىأ ةيلخم : ضايع لاقو . یامرکلا اهاكح لوعفملا
 .جاوزالا نم تلخ اذا ةيلخم ةأرما موق نم وه سيلو « تاجوزلا نم ايلاخ كدجأ مل هانعم : ةياهثلا بحانص
 , فلأ ريغب « ىنكرش نم د ابيرق ةيتالا ماشم ةاور قو , "یا ىأ ءادتبالاب عوفرم ( ىنكراش نم بحأو ) هلوق
 ینو ؛ ناك ريخ ىأ یا یکستناب رثك الل اذك ( ريغ یف ) هلوق . لسم دنع اذكرو « هدعب يذلا بابلا قادالاو
 نم ضرعي هلمل امل ةرئاسلا نيرادلا ةداعسأ ةئمضتملا هم هللا لوسر ةبح هب دارلا ليق « ريخلا یف » ماشه ةءاور

 فرمف « یخآ كي ینکرش نم بحأو ۳ ةروك دملا ماش هباور ىف نکل « تاج وزلا نيب ةداملا ام ترج یا ةريغلا

 ةروكذملا ماشه ةياور قو . لووجللل ءانبلا ىلع ءاجلا حتفو هلوا مضل (ثدحن اف هلوق . ےب هناذ ديخلاب دارملا نأ
 نع بهو ةاور قو «ثدحتنل انإ هللاوف هللا لوسر اي تلق » اهدعب ىذلا بايلا ىن ليقع ةءاور ىو « ىنغلي تلق د
 كنأ ىنغاي » هبئالا ماشه اور ىف( حکست نآ دی رت كنأ ) هلو ٠ ترضخأ دقل هللاوف » دواد ىلا دنع ماشه

 ام اذهو « هل لصا ال را نا ربظ دق هناف نيقفانملا نم ناك هلعل و , كلذي ربخأ نم ما ىلع فقأ ملو « بطخت
 قيرط نم ینارطلا هجرخأ اذكو ةيئالا ليقع ةياور ىف ( ةلس ىبأ تب ) هلوق ٠ لیسا رلا فعض ىلع هب لدتسي

 ما تنب بنيز نع كارع قيرط نمو هيبأ نع ةورع نب ماشه نع رمعم قيرط نمو ىرهزلا نع یرهزلا ىخأ نبا
 دنعو ةمجءملا حتفب اهاطخو ضامع اهاکح ةياور ىفو « ءارلا ديدشتو ةلمبملا منعإ یهو « ةيلس ینآ تاپ ةرد » ةيلس

 : ماشه نع هيوار ريهز كش , كذلا ىلع «ةرذ» وأ ةرد ةملس مأ نع بذيز نع هيبأ نع ماشه قيرط نم دواد ىبأ

 هيبنتلا مدقت دقو «ةملس نأ تنب بني ز باعخت كنأ ىنعلب » ماشه نع نايفس نع ىديخا ةياور نم قولا دنععقوو
 ماوفتسا وه ةبلس ما تب هلوقو « اطخ وهو ةملس ىلا تنب ةنح «هقرعلا لیذ» ف یسوم يأ دنع عقود . هتطخ ىلع
 نم امم رخت نوكيف ةملس مآ نم ةماس ىنأ ینپ تناك نإ امنأ ىنعملاو « راكذا ماهفّتسا وأ , لاكشالا عفرل تایذتسا
 كلذ نال امإ كلذ مرغ ىلع علطت مل ةبيبح ما نآکو «دحاو هجو نف اهريغ نم تناك ناو ؛ هنايب قاس اک نیبجو
 لاتحالاو «ینامرکلا لاق اذك . وب ینلا صئاصخ نم هنأ تنظو كلذ دعب امإو ميرحتلا ةيآ لوزن لبق ناك
 زاوحب نيدخالا نيب عما زاوج ىلع تلدتسا ةبيبح مآ نأكو « ثيدحلا قايس هعفدي لوالاو« دمتعملا وه ىناثلا
 « طقف عملا ةروص ىف تمرح تخالاو دري ألا لع تمرح ةبييرلا نآل ؛ لوألا قيرطب اهنباو ةأرملا نيب عمجلا
 مل اهنأ ول ) هلوق ۰ نيتيج نم هيلع مرحت امنا , قحي سيل كلذ نم امغلب ىذلا نأو « لحال كلذ نأب مب اهياجأق
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 امنوكبو ةيبد امتوکب اب« رحت للع هنف ؛ نيتلعب كلا ليلعت هيف : یطرقلا لاق ( ىل تلح ام یرجح ىف ىتبيبر نكت
 او فیکف ميرحتلا ف نکل دحاو عنام اهب ناک وا اهنأ ىلع هبن هنأ ررظب ىنلاو , لاق اذك , ةعاضرلا نم خأ تنب
 نأ اماق درفنا ول امهنم لك ىلإ مكحلا فاضي نأ زوج نيفصو لك نال « ءىش ىف نیتلعب لیلعتلا نه سياف ناعئام
 ةرابظ للخت ريغب ثدحأ مث ثدحأ ول هلاثمو , اعمتجا اذا نيببسلا ىف امك امم لوألا ىلا مکسا فاضيف ايقاعتي
 امهجشآ ىلا فاضي دقو « ةرشابلاو ببسلا عامتجا ىف امك ىناثلا ىلا ”مكسحلا فاضإ وأ ايش لمعي مل یا ثدحلا
 ىلإ ةفاضالاف دجوب هنأ ردق نإو ء اميج امپلا فاضبال ريدتت لك ىلعف « ىناثلا ما لوالا ناك ءاوس امهيسلأو
 ةلأسملاو ررظي ینلا اذه « دحاو لولعم ىلع ناتلع عمتمجت الف ةلقتسم 2ءال ةلع ءزج امهنم لک نوكيو عومجا
 ىلإ ةراشإ ثيدحلا ىفو . هريغو تیدحا اذهل هزاوج حيحصلاو : یطرقلا لاق , فالخ اما و لرصالا ىف ةروپشم
 حالصالا وهو برلا نم ةقّشم « تجوز تنب ىأ « ىيب د د هلونو . ةعاضرلاب ميرحتلا نم دشأ ةبديرلاب ميرحتلا نأ
 الاو بالا ظفل هيف یهار ءىرجح ىفو هلوقو « قاقتشالا ةرج نم طلغ وهو ةيبرتلا نم لیثو « اهرمأب موقي هنآل
 نع كارع ةباور قو . درفم باب ىف هيف ثخبلا ىتأيسو « بلاذلا جرخع جرخ هنأو دوبمبا دنع اذك « هل موپفم الف
 ىف عقوو « ةعاضرلا نم ىخأ اهابأ نإ « ىل تلح ام ةملس مأ حكدنأ مل ىنأ ول و ىتاربطلا دنع ةملس مأ تنب بنيد
 قرفال نأ ىلع هب جنحا نم مهم نأ مزح نا کد« ىل تلحام یتبیب ر نكست مل ول هللاو 1 ماشه نع ةنييع نبا ةياور

 ظافح « ىرج> ىف » ظفل امف اوداز نذلاو ةدحاو ةصقلا نال فيعض وهو ۰ ال وأ رجم لا ىف اهنوك طارتشا نيب
 ( ةبيوث) هلوق ٠ لع أملا ىلع لوغفملا ميدقت نم وهو« ةبلس ابأ تعضرأو ىأ « ةملس ايأو ىتعضرأ) هلوق . تابثا
 (نضررمآ الف) هلوق ثيدملا ىف قأیس ۴ ین مع بلطلا دبع نب بحل ىبأل ةالوم تناك ,رغصم ةدحومو ةثلثمإ

 ديدشتو ةمجممل اركب و « ءاسنلا ةعام باطلا ىلع نون مث ةنيك اس ةمجعم اهدعب ءارلارسكو نيملا نوكسو هلوأ حتفب
 لما الو تاپم الا ضعب ىف داضلا مضب طبض : نيتلا نبا لقو .ةچوأ لوالاو < اهدحو ةبيبح مال باطخ نونلا

 ولو « هلصأ ىلع ىنبم لبقتسم لعف هتل داضاا نوکسب وهف نيبآلا وهو ءاسنلا ةعام+ل باطخلا ناك نإ هنآل اجو هل
 ناک ناو < ف اب نب قرة تان و ثالث عمل هنال نادض رعت ناكل نونلا تددشف دیک ألا ةياع تلغدأ

 ةصقلا تناك ناو عججإ ظفلب ءاج . ىطرقلا لاقو . ةددشم نوالاو ةروسكم داضلا نوکستف ةصاخ ةبيبح مال باطخلا
 یار ول اک اذهو , كلذ لثم لا امهريغوأ امهم ةدحاو دوعت نأ ارجزو اعدر ةملس مأو ةبيوح مأ امهو نينبال

 ةعمز جوز ةبيرق تاوخالا نم ةملس مال ناكو « عئاش لمعتسم هناف لاج رلا نيملكت | امل لاقف الجر ملكت ةأرما لجر
 تانبلا نم اهو ؛ جاجحلا نب هبنم جوز ةيمأ یا تنب ةزعو « ةيواعم مث رمع جوز ىرغصلا ةبيرقو « دوسالا نیا
 « لفون نی ثراحلا جوز دنه تارغالا نم ةيلمح مال تار ۰ ةب وطخم ام) ليف یا ةردو « را ةيوار بليذ

 ةرخصو , ناملع نب هللا ديع جوز مكحلا ما و « ةيمأ نب ناوفص جوز ةميمأو «شیبح ىلأ نب بئاسلا جوز ةريوجو

 ةيعع اف و ثيدحلا اع تور دقو ةيلمح تانیلا نم الو .دوعسم نب ةورع جوز ةن ومیمو 6: سنخالا نب ديعس جوز

 ,ةشئاع تخأ ءامسأو « ةدوس اتخأ ةعمز اعنبا ةبيبح مأو موثلك مأ تاوخالا نم نينمؤملا تابمآ نم امهريخا ناكو

 فتصلا قاع دقو « روكذملا دانسالاب وه ( ةورع لاق ) هلوق ٠ لا هللاو « نهريغو ةصفح تخأ رع تنب بايو

 ىلهذلا یت راع نم لیعاسالا هجرخأو . هرکذف « ةورغ لات یرهزلا نع بيعش لاق د لاقف تاقفالا رخآ یف هنم افرط
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 ىف فلتخا : لاتو « ةباحصلا » ىف هدنم نبا اهركذ : تلق ( بحل يال ةالوم ةيوثو ) هلوق . هدانساب نایلا ىبأ نع

 تناكو « ابمزكي ناك الي ىنلا نأ ريسلا ف ىذلاو « هری ابمالسإ ركذ ادحأ لمنال : غن وبآ لاقو . اممالسإ

 ابنبا تامو تقام رييبخ حتف دعب ناکنآ ىلا ةنيدلا نم ةلصلا اهيإ] لسري ناكو « ةجيدخ جوزتام دعب هيلع لخدت
 ىف ىذلاو « ابعاضر) لبق ناک امل هقتع نأ ءرهاظ ( جملي ىثلا تمضرأف اہقتعا بحل وبأ ناكو ) هلوق ٠ حورسم
 ابقتع نأ اضيأ لليمسلا کحو لیرط زهدي عاضرالا دعب كلذو ةرجملا لبق ابقتعا بم ابأ نأ وهو , هفلاخم ديسلا
 .لوبجلل ءانبلا لع ةيناتحتلا حتفو ءارلا کو ةومهلا مضب ( هر ) هلوق . همالک ركذأسو « عاضرإلا لف ناك

 ىف هتييأر بحل وبأ تام امل : لاق سابعلا نأ ليهسلا ركذو ٠ لعافلا نع بئاذلا هنأ ىلع عفرلاب ( هلهأ ضعب ) هلوق
 كلذو : لاق « نینئا موب لک ىنع ففخم باذعلا نأ الإ « ةحار دعب تيقلام : لاقف لاح رش ىف لوح دعب ىانم

 ةلمبملا رسكب ( ةبيح رشب ) هلوق . اهقتعأف هدام بحل ابأ ترشب ةبيوث تناكو ,نينئالا موي دلو رب ىنلا نأ
 ىف ءايلاف ءةجاجلاو ةنكسملا یهو ةيوحلا ابلصأ : سراف نبا لاقو « لاح ءوس ىأ ةدحوم اهدعب ةين اتحتلا نوكسو
 حتفب لمتسملا دنع عقوو « ءاحلا حتفب « ىوغبلل ةنسلا حرش » ىف عقوو ٠ ایلبقام راسکن ال واو نع ةبلقنم ةبيح

 6 ةمجعملاب ىدر : ىطرقلا لاقو « فیحصت وه : ىزوجلا نا لاقو « ريخ لک نم ةيئاخ ةلاخ ىف ىأ ةمجملا ءاملا

 هنظأ الو ميجلاب لمتسلا ةياور نع «قراشلا ف کحو « فورملا وهو ةلمپاا ركب ةدمتعم ةخسن ىف هتدجوو ٠
 ین اذك ( ىنأ ريغ « مدعب قلأ ۸) هلوق ۰ توملا دعب ىأ ( تيقل اذام ) هلوق ٠ لاق اک فیحصت وهو ؛ افيحصت الإ

 مل » ىرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبعدنعو « ءاخر دعب قلأ مل» ليعامسالا ةياور فو « لوعفملا فذحم لوصالا
 5 ريغ ) هلوق ۰ هب الإ مالكا ميقتسي الو « یراخیلا ةناور نم لوعفلا طقس : لاطب نيا لاق « ةحار دعب قلأ

 ىلا ةرقنلا ىلا داشأو » ةروكذملا قازرلا دبع ةباور ىف عقوو « اضيأ فذ اب لوصآلا ىف اذك ( هذه ىف تيقس
 ىف قمیلو < عباصألا نم امان ىتلاو ماهبالا نيب ىلا ةرقنلا ىلا راشأو ةروكذملا لیهاعسالا ةياور فو ماهي تحت
 ( ىقاتعب) هلوق ٠ ءاملا نم قسام ةراقح ىلإ ةراشإ كلذ قو « حلا ةرقنلا ىثعي » ظفلب هلثم اذك . . قيرط نم لئالدلا

 صیلختلا دارملا نال قاتعاب لوقب نأ ىلوالا هجولاو هجوأ وهو « قتعب » قازرلا دبع ةاور ىف « نيعلا حتفب
 « نآرقلا رهاظا فلانع هنكل ؛ ةرخآلا ىف اصلا لمعلا هعفني دق رفاكلا نأ ىلع ةلالد ثيدحلا فو . قرلا نم

 ةورع هلرآ لس ريخلا نأب الوأ بيجأو ( اروثنم ءايه هانلعجل لع نم اول ام ىلإ انمدقو ) ىلاعت هللا لاق

 اهآر ىذلا لعل و ؛ هيف ةجح الف مانم ايؤر با ىف ىذلاف الوصوم نوكي نأ ريدقت ىلعو ء هب هثدح نم ركذي لو

 نم اصوصخع خالي ىنلاب قلعت ام نوكي نأ لمتحف لورقلا ريذقت ىلع ايناثو « هب جتح الف دعب لسأ كاذذ] نكي م
 دروام : قوبلا لاقو . حاضحضلا ىلا تارمغلا نم لقنف هنع ففخ هنأ مدقت اك بلاط ىبأ ةصق ليلدب « كلذ
 مهم ففخ نأ زوجمو « ةنجلا لوخد الو رانلا نم صلختلا ممل نوكي ال مهثأ هانعف رافكسال يا نالطب نم
 ضایع اماو : تاريخلا نم هولمع ام رفکسا ىو. مثارجلا نم هوبكترا ام ىلع هنوبجوتسب ىذلا باذعلا نم

 ناو ؛ باذع فیفخ الو میمنب اهيلع نوباثي الو مملاعأ مهمفنتال رافكلا نأ ىلع عاجالا دقعنا : لاقف
 نم دروام عيمج اف « قبولا هركذ ىذلا لاتحالا دربال اذهو : تلق : ضعپ نم اباذع دشأ مهضعب ناک

 فيفختلا اذه : ىطرقلا لاقو ؟ هفیفت نم عناملا اف رفکلا ريف بنذ امأو « رفڪلا بفذب قلعتي ايف كلذ

 هوا ف ه6 6۱۱ -
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 رايتعا ىهو لاحم امها دح] ناتيذف انه : ةيشاما ىف لا نیا لاقو ٠ هيف صالا درو نمو اذ ضاخ

 ىلع رفاكلا ةباثإ ةيناثلا . رفاکلا نم دوقفم اذهو « حي دصقب عقت نأ ةعاطاا طرش نال « هرفک عم رفاكلا ةعاط
 ؛ةريتعم ةبرق هبيوثل بهل ىبأ قتع نكي مل كلذ ررقت اذاق « لقملا هلبحال اذهو « ىلاعت هللا نم الضفت لارعألا ضمب

 : تلق . اتايثإو ايفن فوتلا كلذ ىف عبتملاو ء بلاط ىبأ لع لضفت اك ءاش ا هيلع هللا لضفتي نأ زوحيو
 لء هاو 0 كلذ وو هل سا رفاكلا نم عقو ن مارک ] دوکذل لضفنلا عقي نأ اذه ةمدنو

 « نیل وح لعب .عاضرال : لاق نم ساپ بس ١

 وريثكو عاضرلا ليلق ني مر امو ( ةءاضرلا می نأ دارأ نم نیلماک نیا وح إل ىلاعت هلق

 نا ابا یر ةةدئاع نع مقورسم ن هو هيبأ نع رش ثعشألا نع ةبعش ان دح ديلولا وبأ اش سس ۲

 نرظنا :لاقف « ىخأ هنإ : تااتف « كل ذ 7 ها هجو ريغن هنأکف « لجر اه دنعو اهملع "لخد زا یا

 « ةعاجلا نم ةعاضرلا مناف «نكتاوخإ ام ٠

 راشأ ( ةءاضرلا متي نأ دارأ نمل نیلماک نيا وح ل لجو رع هلوةل « نيل وح دعب عاضرال لاق نم باب ) هلوق
 یا بش نو لامفو لو إل لات ا عاضرلا ةدم ى هنأ نا ةيفنحلا لوق ىلا اذه

 لما لقأ ةدم ريدقت املأ رومملا دنع دورشلا و . بيرغ ليوأت اذهو « لاصفلاو لملا نم لكل ةروكذملا ةدملا

 ىصخأ نا لوق ال ةفينح ابا نأ كلذ ديؤيو و نب د# و فوت وآ داص كلذ ىلاو « عاضرلا ةدم رثكأو

 دم ناو 8 لیا رھ و هنأ كلذ ىف مهءزنم نکلا ةيماملا لوف قفاوت ةياور 6 کالا ددع و ٠ . فصا و ناتنس لا

 ىتأا ماياللف ¢ تالبلق مايأ ف جيردتلا ىلع لب ةدحأو ةمفد مطغي 2. يملا نأ ةداعلا نال 3 ماطفلا ىلع امف لفاطلا نمدي

 روش ليقو ٤ نإ وبش ليقو ¢ ةئس فصل روع aR + ليق ةدملا كلت ری دم ف اوفاتعا مث مم . نیا و ۹ مکح هماطف اهيف لواحم

 روپا لاق هبو كلام نع بهو نبا ةياور یهو نيلوملا ىلع دازبال ليقو « رمش لیق و « ةريسي مايأ ليك« هرم و
 نع هانی ۸ :لاقو ¢ یاطقرادلا هجرخآ € نياوحلا قف ناکام الا عاضرال « هءار سا نبا ثادح ممج>ح نمو

 وهو سارع نا لع هفتو ميما ريغ لاقو . یدع نبا هج راو , ظفاح ةقث وهو « ليج نب ميما ريغ ةنييع نا

 عضولا أدنبا ول ةيعفاشلا دنعو « مکع هيلع بترتي ةظحلپ ولو نيلوحلا دعب عاضرلا عقو ىتم مدنعو « ظوفحلا
 الو نالاب ”ىز ناک اذا نيس ثالث ىلا یمتسپ : رفز لاقو « اموي نيثالث رخآ رش نم رسكذملا ربج ررشلا ءانى

 ہلثم یعازوالا نه ىو , نبللاب ”ىزتحي نوكي نأ كلذ عم طرتشپ هنأ هند را ديغ نبا یکحو « مامطلاب "ىرتحي
 نم مرح امو ( هلوق . اماضر نركيال هدعل عضر ان نيلوحلا لبق ولو مف یف ؛ مطفيال نأ طرشب : لاق نكل

 لوق اذهو“ هريغو باپلا ثيدح لثم رابخالا ىف دراولا مو.ءلاب كسلا ىلا هنم ريصم اذه ( هريثكو عاضرلا ليلق

 مرحب ىذلا نأ ىلا نورخآ بهذو . دا دنع روہشم ا وهو « فا و ىعازوألاو ىدوثلاو ةفينح ىأو كلام
 ةصفح نعو , « أطوملا » ىف كلام هجرخأ تاعضر رشعء ةشناع نع ءاخ اوفلدخا مث ةدحاولا ةمضرلا ىلع دازام
 « اهنع ريبزلا نب هللا دبع نه حح دانساب ةمئيخ ىبأ نبأ هجرخأ تامضر عبس اضيأ ةشئاع نع ءاجو « كلذك
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 ةدئاع نم ءاجو « تاعضر سمخ وأ تاعضر عبس نود مرحب ال لوقت ةشئاع تناك » ةورع قيرط نم قازرلا ديعو

 تاعضر سخت تخل مث ‹ تامولعم تاعضر رشع نآرقلا نم لذت ايف ناك و اهنع لسم دئمف ؛ تاعضر سم اضيأ

 تاعضر سمخ نود مرحمال : تااق اهنع حی دانساب قازرلا دبع دعو أرقي ام نهو هو هللا لوسر نوتف تامولعم

 قحسإو ةياور ىف دحأ بهذو , مزح نبا هب لاقو , دحأ نع اور یهو  ىفاشلا بهذ اذه ىلاو « تامواعم

 هلوقل تاعضر ثالث مرحي ىذلا نأ ىلا مرح نيا الإ هءابتأو دوادو رذنلا ناو روث وبأو دييعوبأو
 جرخمو . دواد الا هب لقي مل: لاقف ٠ ىطرقلا برغأو « مرح ثالثلا نأ هموپغ» ناف «ناتعضرلاو ةمضرلا مرحتال»

 یه عبدألا نأو « ثالثلاو ناتعضرلا و ةعضرلا مر ال لوقي هنأ حی دانسأب تب اث نب دیز نع یتا هچرخآ ا ٠

 ال لاثم هل علف «ناتعضرلاو ةمضرلا مرحتال» ثيدح امأو ء سا ىف ةشئاع ثيدح ثيداحألا نم تباثلاو . مرحت ین

 رخالا ثيدحلا مووفم هضراع دقو ؛ مورفااب تدخا نم ذخوب اء] ابقوف اف ثالثل اب مرحنلاف لاو « سا نود

 یذلا نآ تاعضر سد موهفم و ۳ م رحت ثالثلا نأ ناتصلا الو ةصلا مرحتال» مروفف 6. سا وهو لسم دنع جرخلا

 ثيدحو ( سيف قرط نه ءاج سا ثدحو « نیمومغاا نيب حيجرتلا ىلا عج ريف اضرامتف مرعال عبدألا نود

 نع وأ ةشئاغ نع وه له هيف فلتخا ةنآل برطضم هنا موضءإ لاق دق نکسا « ةحيم قراع نم اضأ ءاج ناتصملا

 جوز لضفلا مأ تبدح نم ةجرخاف لسم دنع پا رایضالا حدقی مل نکل «لضفلا ما نع وأ رييزلا نبا نع وأ ديبزلا

 مرحنالد اهتع هل ةياور قو « ال لاق ؟ ةدحاولا ةعضرلا مرمت له هللا لوسراپ : لاق سماع ىنب نم الجر نا د سايعلا

 مل اذإ ام ىلع هلح نکع هنأ الإ « بابلا فام صنأ وه : ىطرقلا لاق « ناتصملا الو ةصملا الو ناتعضرلا الو ةمضرلا
 دق كلذ تور ی ةدئاعو « ددعلا ف تفلتخا رابخالا نأي رووا بهذم ىوقو « عيضرلا فوج ىلإ هلوصو نقحی

 ینعم هنأ رظنلا ثيح نم هدضعي و « مسالا هيلع قاطنيام لفأ ىلإ عوجرلا بجوف كلذ نم بتعپ اف اماع فلتخا

 ددعلا هيف طرتشي الف مرحیف نطاباا جلي عئام لاقي وأ « نرصلاک ددعلا هيف طرتشپ الف ميرحالا ديبأت یضتقی ”ىراط

 ام نهو دلل ىلا تاف تامولعم سمخ نخسن 9 تامولعم تامضر رشعو ةشأاع لوقف اضيأو ۰ لما هللاو « یللک

 اذه ىور یوارلاو « رتاوالاب الا تبثبال نآرةلا نال , نییلوصالا لوق نم حصآلا ىلع جاجتحالا شبتثیال هأرقب
 (ثعشألا نع) هلوق ۰ لعأ هللاو « هيف هلوق لبقياريخ هنأ یوارلا ركذ الو ان آرت هنرک تبدي لفربخ ال نآرق هنأ ىلع
 مل ( لجر اهدنعو امیلع لخد هِي ىنلا نا ) هلو . قوكلا ىبراحلا دوسالا نب مياس هعاو ءاثعشلا ىنأ نبا وه
 ىعبات اذه هللا دبع نال ةدئاع عيضر ديزي نب هللا دبع وه لاق نم طلغو , سيعقلا ال انبا هنظأو هما ىلع فقأ
 هنأكق) هلوق . ةشناع عیضر هل ليق اذهلف هتدلوف علي ىنلا دعب تشاع ةشئاع تعضرأ یا هما نأكو « لا قافقاب
 ذعاق لجر یدنعو» ثعشآ نع صوحألا ىنأ قيرط نم لم ةاور ف عقوو « هيف اذك (كلذ هرکه ن آدک هجو ريغت

 هماع كلذ قشف » ةبعش نغ رمع ن صفح ند دواد ىبأ ةياور فو « هرچو ف بضغلا تيأدو ؛ هياع كلذ دنشاف

 (ىخأ هنإ تلاقف) هلوق . ؟ اذه نم ةشاع اب : لاقف » تاداپشلا ىف ةيضالا نایفس ةباور نم مدقآ و « هبجو دیفت و

 ۰ اهودب ردنغ رع دحا هجرخأ دقو ؛ ليعامسالا هجرخأ « ةعاضراا ن» ىخأ هنإ » ةيعش نع ردنغ ةياور ىف

 قيرط نم هتياور ىف دواد وآ اهركذ اذكو « اهركذف تمد نع ىروثلا نایفس قيرط نم تادابشلا ىف مدقنو

 یهو « نكذاوخإ نم » ىوممشكلا ةياور ىف ( نكناوخإ ام نرظنا) هلو . ثعشألا نع اميج نايفشسو ةبعش
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 ماضترالا رادقمو « ةعاضرلا نمز ىف هعوقو نم : هظرشب حب عاضر وه له كلذ نم عقوام نلمأت نملاو , هجوأ
 هذه ببسام نرظنا هانعم : بلبلا لاق . طرتشلا عاضرلا عقو اذإ نوكي امن] عاضرلا نم أشني ىذلا مكحلا ناف

 ماج ىذلا نأ هانعم : ديبع وبأ لاتو . ةعاجلا ةعاضرلا دست ىتح رغصلا ىف ىه امإ عاضرلا ةمرح ناف , ةوخألا

 هيف (ةهاجلا نم ةعاضرلا امف ) هلوق . عاضرلا ريغب ءاذغلا نوكي ثيحال عاضرلا نم نبللا هعبشي ىذلا هماعط ناك

 « ةعاجما نم » هلوقو . امرحم حيضرلا لمجت و بسنلا تجلت ةعاضرلا نال « ركسفلاو رظنلا ناعم] ىلع تابلا ليلعت
 هتدعم نال ‹ هتعوج نيللا دسل الفط عيضرلا نوكي ثيح ىه ةولخلا اهب لجو ةمرحلا اب تبت ىلا ةعاضرلا ىأ
 ةداضر ال لاق هن أكف« اهدالوأ عم ةمرحلا ىف كرتشيف ةعضرلا نم ءركك ريصيف هم كلذب تبني و نا امفكي ةفيعض

 ثيدح هدهاوش نمو ( عوج نم میمعطآ إل ىلاعت هلوقک , ةءاجلا نم ةمعطملا وأ ةعاجلا نع ةينغملا الإ ةريتعم
 ةملض ما ثيدحو « افوقومو اعوفرم دواد وأ هجرخأ «محللا تينأو « مظعلا دش ام الإ عاضرال » دومسم نبا

 ةدحاولا ةعضرلا نأ ىلع هب لدّسي نأ نکء و . هححصو ینمرتلا هجرخأ « ءاعمالا قتفام الإ عاضرلا نم مرحال د

 « تامضر سمخ وهو ةعيرشلا هتردقام هب ذخ و ام ىلوأف ريدقت ىلا جاتح ناكاذإو ؛ عوج نم یغتال امال مرحتال

 طوعسلاو روجولا ىتح « ناك ةفص یاب لكأ ما برشب ناك ءاوس مرحي ةمضراا نیلپ ةيذغتلا نأ ىلع هب لدتساو

 عيبمج ىف دوجوم وهو « حوا درطر كلذ نال ددعلا نم روك ذلا طرشااب كلذ عقو اذا كلذ ريغو خبطلاو درناو

 ' رهاظلا لهأو ثيللا كلذ ف فلاحو ةنقحلا ةيفنملا یثتسا نكل . رولا لاق اذجو ىنعملاو ربخلا قفاويف ركذام

 لاكشا موق ىلع مزلي هنأ مزح نبا ىلد دروأو « هنم نلا صمو ىدثلا ماقتلاب نوكت | ةمرحا ةعاضرلا نا اولاقف

 نأ ريغ نم هب رش مث هتبلح اهنأ لا(تحاب لاكشإلا نع باجأ اضايع ناف ؛ هنم ةيدنجأ یهو ةلرس ید ملاس ماقتلا ىف

 ماقتلاب الإ عاضرلا ىف ناك ال هنال < مرح نبا درب ال هنكسحل « نسح لا>ا وهو : ىوونلا لاق « اهدنا سس

 سم زاوج ىلع ملاس ةصقب لدتساف مرح نبا امأو . ةجاحلل كلذ نع ىع هنأب ىوونلا باجأ نكل « ىدثلا
 ىف ريتعت امن ةءاضرلا نأ ىلع هب لدتساو ؛ اقلطم اهنم عضتري نأ دارآ اذا اهيدن ماقتلاو ةيبنجالا ىدث ىنجالا
 ىف مدقت اک نيل و ملا مام كلذ طباضو « ريكلا لاح فالخ نبللاب اهيف عوجلا درط نكمي ىذلا لاحلا امال رغصلا لاح

 « ماطفلا لبق ناكو ءاعمالا قتفام الا عاضرال » ةلس ما ثيدحو روكذملا سابع نبا ثيدح لد هيلعو « ةمجرتلا

 ىف ةحمرص ةيلك ةدعاق تیمش « ةعاجلا نم ةعاضرلا اعان د هلوق ىف : ىطرقلا لاق ؛ نابح ناو ىذمرتا هححصو

 (ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل إل ىلاعق هوقب دضتمي و « نيلاب مامطلا نع عيضرلا هب ینذتسی ىذلا نمزلا ىف عاضرلا رابتعا
 ريدعي الف ةداع هيلإ جاتحال هيلع داز اف « ارش ربتعملا ةداع هيلا جاتحملا عاضرلا ةدم یعقأ ةدلا هذه نأ ىلد لدي هاو

 ولو امروع ىلع هعالطال ام ینجالا عانماراب ةأرملا ةمرح كاهتزا ريبكلا عاضرا رابتعا قو ردالل محال ذإ ؛ اعرش

 باوبأ ةسمخ لبق مدقت دقو « ىدثلا ماقلا طرتشإ نم بهذم ىلعو بلاغا ىلع ريخألا اذهو : تلق . امید هماقثلاب

 اهتياور نم ثيدحلا اذه نوک عم كلذ لكشتسا دقو «ريكسااورغصلا لاح نيب عاضرلا كح ىف قرفتال تناك ةشئاغ نأ

 دسیام رادقم رابتعا ةعاجلأ نم ةعاضرلا اما » هلوق نم تمبف اباعلف ةفيذح ىنأ یوم ملاس ةصقب ىه تجتحاو

 ثيدحلا نوكي الف اريبك وأ اريغص عضتراا نوكي نأ نم معأ كلذو « اهتم عضآرب نا ةعضرملا نبل نم ةعوجلا

 ةيلس مآ ثيدح الو كلذ ین اصن سيل هلو ريدقت عم تابع نیا ثیدحو ؛ ريبكلا عاضر رايتعا عنم ىف اصل
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هريغو غابصلا نبال اذبت ىوونلا هاكحو « كاذب ةشّئاع تلمع اذپلف « لاهتحالا اذه ا
 . رظن هيفو . دواد نع 

 نم زاولا نيا لوقلا اذه ىلإ لامو « هنم باجتحالا عفر دیفپ ريبكلا حاضر نأ دواد نع ىطرقلا لقن اذكو

بأ ناف رظن درادل كلذ ةبسل قو . ةيكلاملا
 لمآ نم هريغ لقن اذکو روپا عم هنأ دراد نم رکذ مزح ن

 هلقتو مزح نیا وه كلذ ىف غلابو اذه ةشئاع بهذم رصن ینلا امثل « مهحاض بهذمب رخآ مو رهاظلا

 لاق : جرج نبا نع قاذرلا دبع لاقو « را دبع نبا هفعض كلذلو , هنع ررعالا ثرالا ةءاور نم وهو ؛ ىلع نع

: لات ؟ ابحك_نأفأ تربك امدءب اميل نم ینتفس ةأرمأ نا ءاطعل لجر
 ؟ كيأر اذه : هل تلقف : حب رج نبا لاق . ال 

 ىف هنع فلتخ ) : ربلا دبع نبا لاقو « دعس نب ثيللا لرق وهو « اهيخأ تانب كاذب مان ةعئاع تناك معن : لاق

 لثم ةصفح نع حيحصلا هدانساب قاسو ةلألا هذه ىلع دنسم ىف « راثألا بيذهت » ف یراعلا ركذو : تلق . كلذ

 ءادحأ ةعاضرلا كلتب نياع نلخدب نأ مینا جاوزأ رئاس ىبأد ةلس ما لوق موم ةب صخب امرهو « ةثئاد لوق

 بقمت هيفو « نيرخآ ىف ةورعو دمت نب مساقلاو ييبزلا نب هللا دبع نع اضيأ ىزبطلا هلقنو « هريغو لسم هجرخا
 مدقن دقو مرحلا عاضرلا ىف رغصلا رابتعا ىلا روپمنا بهذو « دوادب ةدئاع دعب زاوجلا صخ تبح ىطرفلا ىلع

وضعي هدرقو « هماكحأ ىف ىريطلا بحل موج هو خوسنم مك هنأ اهم :ةيرجأب مس ةضق نخ اوباجأو « هطبض
 م

 ىلع لدف ةءاحصلا ثادحأ ةياور نم نيلرملا رابتغا ىلع ةلادلا ترداح لاو ةرجحلا لئاوأ ىف تناك ملاس ةصق ناب "

 اضيأو « امفقتم هاود ام نوكي ال نأ هرفص الو ىوارلا مالسإ رخأت نم مزايال ذإ فيعض دنتسم وهو « اهرخأت

ر لوقل نيل وملا رابتعاب مكحلا قبسإ رمشيام ماس ةصق قايس ینف
 ىنلا ام لاق ثيح هقرط ضعإ ىف ةفيذح ىنأ ةأ

ريبك لجر وهو هعضرأ فيكو : تلاق « هيعضرأ د لرب
 « ريبك ل جر هنأ یسع دق : لاقو متلي هللا لوسر مسبتف ؟ 

صلا نأ فرمت تناكاهبأب رشعي اذهو « هيعضرأ : لاق , ةيحل وذ هناد تلاق لسا ةياود قو
 عاضرلا ىف ربتعم رغ

 یرنم : يَ ىنلا جاوزآو ةلس مآ لوق هيف لضآلاو « ةفيذح نأ ةأرماو ملاسب ةيصوصخلا یوعد ابتمو . مرعلا

 عقو ناکام ملاس ةصق لصأ ناب هريغو غابصلا نبا هررقو « ةصاع ملاسل تل ها لوسر اممخرأ هصخر الإ اذه
 عقوف ةلبس ىلع كلذ قش ىبنلا سم اوهنمو باجتحالا لزل ايلف  ةلبسب ملاس طالتخا ىلا ىدأ ىذلا ىنبتلا نم

ا ىضتقي هنال رظن هيف اذهو « ةةشملا نم اهل لصحام عفرل كلذ ىف ال صيخرتلا
 ةقشملا ىف ةلبس ىواسي رم قاحل

 نأ لصالا نأب نورخآ هررقو . جاجتحالا ديفي نكل « فلاغلا بهذم تييو ةيصوصخلا نتف اهب جاجتحالاو

 ابق رطب نيع ةعقاو ملاس ةصقو « لصالا ىلع هادع ام قبو هل لصألا فل وخ رفصلا ىف كلذ تبث اف « مرعال عاضرلا

 ىأر هنأ ىبسلا نيدلا جات طخ تبارو . اهب جاجتحالا نع فوقولا بجيف ةيصوصخلا لاتحا
 دمحم فينصت ىف

 , لاعدإ اهنم عقب ۸ بكل كلذب ايتفلا امنع حض ناو ةعئاع نأ ىف فقوت هنأ ةلاسملا هذه ىف ىسادنالا ليلخ نبا
مزاج لرق هيف یدنع سیلو , هيلغ درت ثيداحالا رهاظ : نيدلا جات لاق « ةعاضرلا كلتب بناجالا نم دحأ

 نمال 

 تانب سأت ةشناخ تناكف  ةصقلا هذه ىف دواد ىبأ دنع تبث اع ةلفغ هيفو « لاق اذك ٠ بلاغ نظ نم الو عطق

اهيلع لخدو نأ تبحأ نم نمضرب نأ اهتاوخأ تانبو اهتوخإ
 * لغدي مث تاعضر سمخ ارييك ناك ناو اهاربو 

 ذاوج اضيأ ثيدحلا قو . لعأ یلامۃو هن احب هللاو ؟اذه ءارو بلاغ نظ ىأف , خرد وهو ؛ حی هدائ.او اہل
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 لأسي جورلا نأ مع هب تفرتعا نهیف اوت لوبقو اهل اخآ ريصي هنأو املع هعم ةءاضرلاب ةأرملا تفرتعا نم لوخد

 6 لیلا لا داشزالا زارچ ماس ةصق ىو « هيف رظنلاو كلذ ىف طارتحالاو هيب لاجرلا لاخدإ بل نغ هنج وز

 لاحلا ىف الالح سيا ناك نو لبقتسلا ىف لحلا لصحسام یطاءت زاوج هنم ذی ةعفرلا نبا لاقو

 لحتلا نل بیساپ - ۲

 ةشلاع نع » ريزا ی ةورع نع بارش نبا نع "كلام انربخأ "فسوی نب هللا دبع او - ۳

 4 نذآ نأ تبا "باجمل لز نأ دعب ةعاضراا نم ام وهو اهماع نذأتسب ءاج سيلا ىبأ اخأ حلفأ نأ ,

 « هل نذآ نأ ین ماف «؛تمنص ىذلاب هنربخآ ھا هللا لوسر ءاج اداف

 . هيف بسلا هنوک-ا ةيزاجم هيلا نبللا ةبسفو « لجرلا ىأ « ةلمماا نوکسو ءافلا حتفب ( لحفلا نبا باب ) هلوق

 لبق قأيسو 0 ما ةورء نع ثادحأل هقابسو 0 ةورغ نب ماده وهو رخآ خيش هبق كلامل( بابش نبا نع ) هلوق

 نیم تادابشلا ىف مدقت و ؛ رغصم نيتلمبم نیسو نيعو فاقب ( سيمقلا ىبأ اعآ حلفأ نإ ) لوق . قالطلا باتک

 ظوفحاو سبمق نب حلفأ هجولا اذه نم لسم ةياور قو « هل نذآ لف حلفأ *لع نذأتسا » ةورع نع كلا قيرط

 تقفا و سیقلا ىبأ ةينک نوكتف هيلا بسنف هدج مسا وأ اسيعق هبا مسا ن وكي نآ لمتحيو « سيعقلا ىبأ وخآ حلفا

 اذکو «سیمقلآ ىب ۳۹ نافد ظفلب یرهزلا نع ليقع قبرط نم بدالا ف عقو م هدد ؤو « هدج مسا وأ هيبأ مها

 نبا نع بيعش قبرط نم بازحالا ريسفت ىف ىم دقو « ةورع نع ناسيك نی بهو قبراع نم یاسنلا دنع عقو

 نع ظوفحلا وهو « ىرهزلا نع رهءمو س وب قيرط نم لسم اذكو ۳ سیمقلا أ اخآ ملفأ نأ د ظفلب بارش

 نم دواد ىبأل اذکو ‹ سيعقلا ىبأ نب حلفآ ىرهزلا نع ةنييع نبا ةياود نم لسم دنع عقو نکا « ىرهزلا باصا

 تلاق ةشئاع نأ ةورع یربخآ د ءاطع نع حرج نبا قیرط نم لسو « هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ىزوثلا قيراع

 قيرام نم ملم دنغ عقو اذکو . سيعقلا وبأ وه امنا : ماشه ىل لاقن لاق « دعا ونأ ةعاضرلا نم یمع ىلع نذأتسا
 وه اک سيعقلا ىبأ وخأ حلفأ اولاق ماشه نع ةاورلا رئاسو « سيعقلا وبأ اهاع نذأتسا » ماشه نع ةيواعم ىنأ

 ىنأ سيمق ابأ نا م دم نب ساقلا قيرط نم روصنم نب ديعس دنع عقوو « ةورع باعا زاس لاق اذکو « دوپشلا

 ینلا نأ ظوفحاو « سبعق ىنأ نع مساقلا قيراط نم « طوالا د ىف ىتاربطلا هجرخأو « اباء نذأتسي ةدئاع

 نآ وخأ حلفأ لاق نه الإ مو تاياورلا نم ءاچ م لك: ىطرقلا لاق « هرخآ وه سیما وبأو حافأ وه نذأتسا

 مو ال تاياورلا نم !ريثك نأ تفرع تررح ام تودت اذاو : تلق . حلفآ ةنک ال دمج لا وبأ لاق وأ سيمقلا

 هيلع فقأ لف سيعقلا ىبأ مما امأو « حلفأ ةياك ظفح نوکی نأ لمتح هناف دعجلا وبأ هلوق ىف ءاطع ءىطخم لو هيف

 دما ها نأ اضيأ ىح م يلا ديع نإ اذه کحو « یرشالا حلفأ نب لئاو وه : لا ىطقرادلا مالک ىف الإ

 ىبآل لا ال : « باءيتسالا » ىف ملا ديغ نبا لاق « دمجلا وبأ حلفا نب سيمق نب حافآ هوخأو « سیمقلا نب حافأ

 وهو » لوي نأ یضتقی قايسلا ناكو « تافتلا هيف (ةءاضرلا نم اع وهو ) هو. ثيدحلا اذه یف الإ ارکذ سيمةلا



 ۱۰۱ ۱ ۱ ۵۱۰۳ ثيدحلا

 سيعقلاوي | ناكو »لم دنع ىرهزلا نع سل و ةياور ىفو « كلام نع نعم قب رط نم ىفاسنلا دنع عقو اذکو « ىع

 - یم نيبجتحتأ لاقف د تاداهشلا ىف ةيضاملا كارع ةياور ىف ( هل نذآ نأ تهبأف ) هلوق . « ةعاضرلا نم ةشئاع اخأ
 نذأتسأ ىح هل نذآ ال: تلقف » بازحالا ةروس ريسفت ىف ىضم اک ىرهزلا نع بيءش ةياود قو ؟ « كءعانأو
 رام ةياور ىو « سیما نآ ةا ما یتهضرا نکو « یعضرآ وه سال سلا يأ ءا ناف ۰ 2 هللا لوسر

 ةياود ىف ( هل نذآ نأ قمأف ) هلوق . « ةشئاع تعضرأ ىنلا ةأر ا جوز سيعقلا وبأ ناكو » لم دنع ىرهزلا نع
 باب » فةظفالا هذه حرش مدقت دقو «كنيمب وأ كادي نايفس ةياور ىفو « كنیم تبرت كمع هناف هل ىذا » بوعش
 0 ملفأ قدص و محلا ةياور ىفو «كيلو جايلف كمع هنا » ةورع ن ماشه نع كلام ةاور قو < ندا ىف ءافک الا

 یم نرفتستآ لاقف هنم ترساف جلفا ىلع لد و ذواد ىبأ دنه ماشه نع ىروثلا نايغس ةياوز ىف عقوو ىل یذتا

 « تدما «لجرلا یمضر لو ةأر( ىتعضرا امن إ تاق« یخآ ةأرما كتمضرا : لاق ؟ نبأ نم : تلق ؟ كيع انأو

 ىتح هل نذأت لف هلوق تلبق اهتأ هنم انظ نذأتسي ءاج مث « مالکسلا امهیب رادو ترثتسافال وأ الع لغد ةثأب عمو

 اومرح لوقت ةشئاع تناك كلذبف : ةورع لاقو ةدابرلا نم هرخآ ىف بيعش ةياور ىف عقوو . يلي هللا لوسر نذأتست

 دقو ؛ فقولا هرهاظ اذهو ,بسالا نم نومرح امد ةئدمع نب نايف ةياود ىف عقوو «بسذلا نم مرحي ام عاضرلا نم

 ¢ هنف یجتح ال 1 22 ىنلا لاقف » ةصقلا هذه ىف ةورع نع كارع نع بيبح ىلأ نب دب زب قي رط نم ملم هجرخآ

 لوأ ف رخآ هجو نم ةعوفم اضيأ ةدئاع نع ةداب زلا هذه تمدقت دقو « بسألا نم م رام ةعاض لا نم مرحب 2 او

 جوز تفب هل لحن الق « هنیلب ريغصلا عضترا نمل ةمرحلا یشتنتف مرح لحفلا نبل نأ ثيذحلا یفو . عاضرلا باوبأ
 تنب بنيزو جدخ نب عفارو ريبزلا نباو رمع نبا نع كح ميدق فال هيفو « الثم اهريغ نم هتعضرأ ىلا ةأرملا
 ملاسو مساقا و ةلس ىنأو ببسملا نب ديغس نع نيءمباتلا نمو ء رظن هنفو ةثئاع نع لاطب نبا هلقنو « مثريغو ةلس مأ

 ةبيث بأ نبا اهجرخآ ةيواعم نب ساياو ةبالق ىنأو ىعختلا مهارباو ىبعشلاو راسي نب ءاطعو راسي نب نابلسو

 « هيف اوفاتخا ةئيدملا لهأ نم اسان نأ تبل » نيريس نبا نعو « دذناا نباو روصنم نب ديعسو قازرلا دبعو

 مرحت ال لجرلا لبق نه ةعاضرلا اولاقف نینماا تابمأو نورفاوتم ةباحضلاو تلأس اهثأ بلم ىبنأ تنب بنيز نعو

 نمو ضايع برغأو «هءابتأو دوادو ىفاشلا تاب نیو ةيلع نب ميهارباو ىأرلا ةعيبر ءابةفلا نم هب لاقو « اتش

 نابم و ) ی هلوف كلذ ىف مهتجحو « كاذب انركذ نع ةياورلا دوجو عم مبهارباو دوادب كلذ مهصيضخت ىف همت

 ىلع لدي ال رکذلاب ءىثلا صیصخت نأب اوبيجأو « بسنلا ىف امهركذ اک تذبلا الو ةمملا ركذي لو 4 کنعضرا ىتاللا

 لصفني ال نيالا نأب رظنلا ثيح نم مبضعإ جتحاو . ةحيحصلا ثيداحألا تءاج دقو ايس الو ,هادع امع كحل ا نن

 الف صنلا ةلب ام ىف سايق هلأ باوجلاو ؟ لجرلا ىلا ةمرلا رشتنت فيكف ةأرملا نم لصفني الو لجرلا نم

 دلولا ببس ناك ال دج لاك امهنم غاضرلا نوكي نأ بجوف اعم ةأرملاو لجرلا ءام وه نيللا ببس نافاضِيأو ۰ هيلا تفت
 » دحاو حاقللا د ةلأسملا هذه ىف هلو سابغ نبأ راثأ اذه لاو < هدلوم هقامتل ةب دلولا دلو ميرحت بجوأ

 نيمباتلاو ةباحصلا نم رولا بهذو . بيصن هيف لحفلاف نيللا ردي ءطولا ناف اضيأو . ةبيش نأ نبا هجرخأ
 كم لهأ ىف خرج نباو ةفوكلا لهأ ىف هیبحاصو ةفينح یو ىروثلاو ماهلا لهأ ىف یمازو لاک راصمآلا ءابقفو
 ثيدحلا اذه مهتجدو مرحب لحفلا نبل نأ ىلا مرغابنا و دو نآو قعاو نمحأو ىفاشلاو ةنبدلا لهآ ىف كلامو



 حاکشلا باتک ۴ لر

 اذا حيحضلا ثیدلا فلاخولو ةئيدملا لمأ لع مين ملا درب ةلأسسملا هم ف ةيك-!ا1ا ىعفامشلا مرلأو « حيحصلا

 : دم نب ذييزعلا ذبع لاق « مرح ال لحةلا نا نأ نم ةع ر نع در نب دزعلا دبع نع هاور امل داحألا نم ناک

 دقو « اذه نم ارهاظ اماع نرکب ناب ىلوأ ةصاخلا لع نم اًديش لمن ال : ىعفاشلا لاقف ىرهزلا الإ انئابتف ىأر اذهو

 لك ىلعو : ريخلا فلاخ ام اردرب وأ هردرب لو مو يلا اذه اودر نأ اما اذه لع مرهزلیف ..دراولا يخل ه وكرت

 ايبص امهادح] حضرت ناثأ ما هل لجرب لحفلا نبا دير روصتب : باهولا دبع ىضاقلا لاق . بولطملا وه لاح

 نم نأ ىلع ةب لدتساو' « زوج : مهفلاخ نم لاو « ةيبصلا جیدرت یبصلا ىلع مرحي اوت رورجلاف ةببص یرخالاو

 نذاو ةشا اع هتقدضو یعدا جلفا نآل , ةنوب ىلا جات الو امیدب غاضرلا <f تير عيضرلا هقدصو عاضرلا ىعدأ

 لدتساو « ةشئاع مياست و حلفآ ىوعد ريغ نم كاذ ىلع علطا عرامشلا نوكي نأ لايتحاب بقعتو ؛ كلذ درج عراشلا

 مدعلا ىلع لدي ال رک ذلا مدع نآل هيف ةجح الو < هيف لاصذتسالا مدعا هریک مرع اک مرخم عاضرلا لولق نأ ىلع ةبا

 ىعدملا بلاط ءىثثلا هيلع هبنشا نم نأو « هنع ءاملءلا لاو ینح لمعلا نع فور مح ین كيث نم نأ هيفو. شما

 سم ةأرملا باجتحا بوجو هيفو « امف باوصاا لات نم قدمعا لس اذا اما نأر , اهدجآ هيلا حج ريا ةثايبب

 زاوج هيفو « هنذاب الإ لجرلا توب ىف نذأت ال ةأرملا نأو « همرح لع مرحلا ناذئتسا ةءعورشمو بناجألا لاجرلا

 « كني تب » ۱۸ هلرقل هيلع ركنأ ىوتفلا عاوس لبق ليلعتلاب رداب اذ] ىتفتسملا نأ هثم ذغویو . ملفأب ةيمسنلا

 نيلئاقلا ةيفنملا نم قاطأ نم مونا هب مولأو « للءتالر طقف ملا نع لأ: نأ ایقح نم ناك هنآ ىلا ةراشإ هيف ناف

 نال « ىور امبال ىأر اب لمعلا نأ ةفالخب لمعلا هنع حص مث هنع حصو اثیدح عي ىنلا نع ىور اذا ىباحصاا نا
 حاكنلا باتک ىف هيبعوبأو نئسلا ف روصنم نب ديسو أطوملا ىف كلام هركذ لحفلا نالب رابتعاال نأ اهنع حس ةشئاع

 نبلب هومرحو سيمقلا ىبأ ىخأ ةصق ىف !هتياورب اولعو كلذ فالخب ةيفثحلا مهمو روما ذخأو « نسح دانساپ

 ةشلاع ريغ محلا اذه ىور ناک ولو « ابتياور نع اوضرعبو ةءشئاع لع اوتي نأ مهتدعاق ىلع مم راب ناکذ لحفلا

 ىوق مارلإ وهو « اهريغ هوري مل هنكل ةرذعم محل ناكل

 ةعضرلل ةدامش . صاب - ۳
 ةكيلم أ نب هللا دبع نع بويأ انتريخأ ةييهاربإ نب ”ليعامسإ ام دحأ هللا دبع نب لص ااو - ۰۸

 لاق - ظفحأ ديب شید ىنكل قم نم هتم دقو لاق - ثراملا نب رقع نع رس ىلأ نب دی ينثدح لاق

 نالف تنب الف تج وزن "تلقف إب بلا *تيينأف « اكتتمضرأ : تلاقف ءادوس ةأرما ايتا « 'ةأيسا چور »

 : تلق هجو لبق نم ”هتيتأف « ىنغ ضرعأف . ةبذاك ىهو اکتضرآ دق ین : ىل تااقف « ءادوس ةأرما انتءاجف

 رقباهسلا هیتبصاب لیعاع4 راشآو . كنع اهعد « اکتتضرآ دق املأ تعز دقو اهب فيك : لا . ةبذاكابن]

 « ةبوبأ یکم ىلعسولاو
 برغأو . تادابشلا باتك ىف كلذ ىف فالتخالا نايب مدقت دقو « اهدحو ی ( ةمضرملا ةداهش باب ) هلوق

 ةعامج لوق ةلأف هنم بيج وهو « هجشو عاضرلا ىف زوجت ال اهدحو ةأرملا ةدابش نأ له عامجالا لقنف انه لاطب نبأ
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 (هللا دبع نب ىلع) هلوق ٠ ناريجلا ف كلذ وشف طرشب نكل اهدحو لبقت اهنأ ةياور ةيكلالا دنع نا ىتح فلسلا نم
 اذه یوس حیحص)ا ف هلام کم م ىبأ نی ل.مع و 0 ةءاع ناب فورعلا رو مهار نب ليعامساو ¢ ىنيدملا نبا وه

 فالتخالا نايب تادابشلا ف توا دقو :نيءباتلا تاقث ىف هركذ نابح نیا نأ الإ ایش هلاح نم فرعأ الو «ثيدحلا

 ةيمسن مدقتو « هسفن ثراحلا نب ةبقع نم هل کلم ىنأ نبيا عام ىلع هيف ةدمعلا نأو , ةكيلم نآ نبا ىلع هدانسإ ىف

 ضرعأف ( هلوق . دع اا تفرع اف ءاد وسلا ةعضر لا امأو 0 اہ ةيمسا و نالف تني ةنالفب انه الع رعلا ةارلا

 ی ىطسولاو ةبايسلا هيعرصأب راشأو ‹ كنع امعد) هأوق . تاؤنلا هءف و « هنع ضرعأف « ىلمتملا ةءاور ف ) ی۶

 هدب راشأ ثح لا ىنلا لعف ةياكح دارملاو « ليعاع] ى احلاو ىلع لئاقلاو « بوبآ ةراشإ ی ىنعي (بويأ

 تاعضرلا ددع ابف ط_رتشال ةعاضرلا نأ ىلع ةب لدتساو . هثود نا رار لک كلذ کڅ « كنع اعد » ةئاساب لاتو

 وأ « دقملا طارتشا مح ريرقت لبق كلذ نركب نأ لاّحال طارتعالا مدع اهركذ مدع نم مزلي ال هنال رظف هيفو

 لوقو نم دنع ثردحلا نم ذخوب و . كلذ ىف فالتخالا ناب مدقت دقو « ةعفاو لك ىف هركذل جتحي لف هراهتشا دعب

 مث جمذي وأ جودتي نأ ديري نم طاتح نأ طايتحالل لب ةعضرملا لوقب هيلع امي رحتل نكي مل اهقارفب سالا نا
 هانز نم تقاخ وأ هعرف وأ هلصأ اهب ىنذ وأ ةوپشب اهرشاب وأ ۱م یئز نک ءایلملا نيب فالخ هيف مآ ىلع علطا
 معأ هقاو , كلذ وضو ةبارق وأ رهصب هيلع اب رحت ىف كش وأ ابماب
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iy e( ایصعح ایاع ناك نا "نإ ) هلوق ىلإ نیتیألا رخآ ىلإ تخألا تانبو ألا ةتانبو  . 

 LÎ یال ( منابأ تکلمام الا مارح ”رئارحلا جاوزألا تاوذ € هاسنلا نم تانصحلاو ) سنأ لاتو

 دازام : سابع "نیا لاقو © "نمی ىتح تاكرشملا اوسکن الو ) لاتو . دبع نم ”هتبراج "لجرا عزن نأ

 هتخأو هیلبار ومأك مارح وهف ,مبرآ ىلع

 نع ريبج نب ديعس نع"بیبح ینگدح "نایفس نع ديعس نب یی انثدح_لبنح ی دا ايل لاو - ۰

 يب ى4 ۶# و ی و ات سے ب ۰ موس

 مهو .ةیالا 4 تاپ يلم تمرح ) ارق ع. م” رهصلا نم و عبس ربسنلا نم مرح » سابع نبا

 : لاق مث ةرم نسحلا ةهركو « هب سأب ال : نيريس. نبا لاقو ٠ ”ىلع .ةأرماو ىلع ةنبا نيب رفعج ن هللا "دبع

 مرح هيف سیلو ةعيطقال ديز نب راج هه رك و « ةليل ىف مع ىتنبا نيب "ىلع نب نسحلا نب ”نسحملا مجو . هب سأبال
 هيلع مرحت مل هتأرما تخأب ىنز اذإ : سابع نبا نه ةمركع لاقو . ( لاذ ءاروام كل 'لحأو )) ىلاعت وقل

 : همآ نجوزمي الف هيف هلخدآ نإ ىبصلاب بعلت نمیفررفمج ىنأو مشلا نع ىدنكلا ب نع یورو . هتأرما
 رک ذی و. ارم هيلع مارحت ال اهب ىنز اذإ : سابع نيا نع ةم ركع نعو . هيلع عباتي لو « فورعم "ريغ اذه ىبحيو

 نب ”نارمم نع یورو . سابع نبا نم هعاهسب فرم ملاذه رصن وبأو ٠ "مرح ,سابع نا نأ رمن فأ نع
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 زاب ىتح هيلع محنال ةريره وبأ لاقو . هيلع مارح : لاق قارعلا لهأ ضعبو نسحلاو ديز نب راجو نيّصح

 لسرم اذهو « مر عال لع لاق یره زا لاقو « ةىرهزلاو ةورع و بیس نا هّروجو ٠ مما یتح یهی ضرألاب
 ( ايكح الع ىلا ةيالا مئانبو متابمأ يلع تمرح : ىلاعل هلوقو ؛ مرح امو ءاسذلا نم لحام باب ( هلوق

 لمشي كلذو € ایکع املغ  هلوق ىلا لاق مث - تخالا تانبو ]ل هلوف ىلا ةميرك ةياور ىف قاسو ءرذ ل اذك
 ئارا جاوزالا تاوذ ءاسذلا نم تانصحاو سلآ لاقو) هو . ( اجحد اروذغإ هلوق ىلا ىل الا ناف « نتالا

 هلو ( هدبع نم ) ةيراج ىنيمشكلا ةياور ىفو ( هتيراج لجرلا عزني نأ ًاساب یریال « کن أ تكلم ام الإ مارح
 هنأ كلام نب سفأ نع زاجم بأ نع ىميتلا نایلس قب رام نم حیح دانساب « نآرقلا ماكحأ » باتک ىف ىضاقلا لیعاس
 اسأب نيدلا كلم اع یر, الو اذاف مكن امبأ تکلم ام الا)رئارجلا جاو زآلا تاوذ « تانصحاو ىلاعت هلوق ىف لاق
 لومبلا تاوذ ظفاب ىمينلا نع ىرخأ قيرط نم ةبيش یآ نبا هجرخأو « اهأطيف ةدبع نم ةراا لجرلا عزت نأ

 ءانئتسالاب دارا! نأو مارح نبنأ ىنمي جاوزالا تاوذ تانصخلاب داراا نأ ىلع رثك الا, اپقالط امعيب لوقي ناكو
 هللا لاق ىأ ( لاقو ) هو . نهابس نمل لالح نهناف تاجورتم نكاذإ تايبسملا ( منامي, تكلمام الإ ) هلوق ف
 نيتبالا یف ام ىلع ًادئاز امحاكن مرح نم ىلع هيبنتلا ىلا اذهب راشأ ( نمؤي ىتح تاكرشملا اوحکتت الو إل لجو رع
 هدعب ىذلا سابعلا نبا لوق ىف ىذلا ددعلا نأ ىلع كلذ لدف ةعبارلا لع ةدئاولا و ةيباتكلا تبائلسا دقو ةكرشملا یکذف

  (هتخأو هتنباو هماک مارح ورق عبرأ ىلع دازام : سابع نبا لاتو ) هلق . نیتی الا ىف ام رص> دارآ امناو هل موم ال
 : ( مناميأ تكلم ام ال ءاسنلا نم تانصحاو) ىلامت هلوق ىف هظفل و هنع حیحم دانساب ديمح نب دبعو یایرفلا هلعو
 لاقد ) هلوق ۰ قبلا هجرخأو « هلثم قابلا و « مارح هيلع نمف نهنم داز اف «ةوسن عبدأ قوف جودتب نأ هل لحال
 ءارقتسالاب ىل ربظ ىذلاو «ةزاجالا وأ ةركاذملا ىف دحأ مامالا نع فنصملا هذخأ ليق ايف اذه (لینح نب دحآ انل
 قشلا نم انه ىذلاو « هطرش نع ام روصق هيف اسف ابلمعتسا اعرو ؛ تافوقواا ىف ةنيصلا هذه لمعتسا امت هنأ
 ًائيدح یزاغاا رخآ ىف هنع جرخأو « عضوملا اذه ىفالإ دحأ نع ةياور باتکلا اذه ىف فنصلل سیل و , لوالا

 درحآ ناك ةريخآلا هتلحر قو pr‘ یفنساف دحآ خیاشم نم | رک ق ةميدقلا هتاحر ف هنال هڼع رک 1 ةناکو ةطسأ و

 ىف روکذلا نایفسو ءدمحأ نود ىتيدملا نب ىلع نع ىراخبلارثك] مث نف أردان الإ ثدح ال ناكف ثيدحتلا عطق دق
 نبا ةياور ىف (عيس ربصلا نمو « عبس بسنلا نه مرح) هو . تباث ىبأ نبا وه بيبحو « ىروثلا وه دانسالا اذه
 کتاپمآ کیلع تمرح : أرق مر هلو. « کیلع تمزح ه ظفا قو « عیلع مرح » ليعامالا دنع نایفس نع یدبم

 هلوقب فاصملا راشآ ةياورلا هذه ىلاو «نيتبألا أرق » ليعامسالا دنع ناءفس نع نوراه نب ديزي ةياور ىف ( ةيألا
 سابع نبا نع سابع نبا لوم ريمع قيراط نم ىتاربطلا دنع عقوو « نیتبالا رخآ اهناف « امكح ایلع ىلإ » ةمجرتلا ىف
 . بسلا اذه : لاق مث « تخالا تانبو خآلا تائب و : خاب ىتح مكتابمأ ياع تمرح : أرق مث ه ثيدحلا رخآ ىف
 قم مؤابآ مکن ام اوحكت الو : أرقو « نيتخالا نيب اوعمجت نأو : غلب ىتح کنعضرآ ىتاللا مكمتارمأو : أرق مث
 عاضرلاب وهام ةيمست ىفو  ةأ ما ةرشع سمخ ةلمجلا تناك نيتياورلا نيب عمج اذاف « یهتنا « رهصلا اذه : لاقف ءاسنلا

 رڪذ نم قحتليو « ريغلا ةأيماو نیت الا نيب عمجا الا ديب الا ىله نیفیجو « ديذأأ ةأيما كلذكو « زوجت ًاربص



 ۱۵۵ ۱ ۵۱ ۰و ثيدحلا

 تب تنب و تالا تنب اذکو تلمس ولو نالا یش و بالا مأ اذکو كتلع راو مالا ماو الع ناو دجلا ة.وظوم

 مالا ةلاعو مالا ةيع اذکو تاع ولو بالا ةغو تخألاو خالا نبا تنب و خالا تنب تنب اذکو تلفس ولو تخالا

 نالا نبا ةجوزو بيبرلا تنب اذکو تافس ولو ةبدبرلا تنبو تلع ولو ةجورلا ةدجو بالا ةلاخ اذکو تاع ولو
 « بدلا نم مرح ام عاضرلا نم مرح و د درفم باب ىف ىفايسو « اهتااخ وأ اهتمعو ةأرملا نيب علبا و تنبلا ناو
 نیب) بلاط ىبأ نبا ىأ (رفعج نب هللا دبع عجو) هلوق . كلذ نم یئتسب هنا ليق ام ناب و ,درفم باب ىف مدقنو

 سم ايب عقي ام نيتخالا نيب عملا عمم ىف ةلعلا نأ لیختب نم عفد ىلا كاذب راشأ هزآک (لع ةأرماو ىلع تاب

 یوخبا هلصو روکذلا شالاو « امجوز تنبو ةأرملا نيب عملا كلذ نف ةراهدلاب ولو نيتبب رق لك ىلا هدرطرف ةميطقلا

 ىليا ىلد ةأرماو ىلع تنب بنیز نيب رفمج نب هللا دیع عمج » لاق هنأ نارهم نب نمحرلا ديع قيرط نم «تايدعجلا» ىف

 ةمط ال ىلع تنب مو'اكمأو ةياشهلا ذو سم تنب لليل د لاقف رخآ هجو نه دوصنم نب ديغس هجرخأو «دوعسم تاب

 مأو بنيذ ىف نيتياورلا نيب ضراعت الو , علي هللا لوسر تب ةمطاف نم یا ةمطافا هلوقو « هيتأ ا اتناكف
 لاقو ) هلوق . دعس نا دنع ایم كلذ عقو دقو « هتمصع ىف ليل ءاقب عمم یرخآ دعب ةدحاو امرچ وز ةنآل موثاك

 بوآ قی رط نم ال وطم ةبيش ینآ نا هجرخآو 5 حي دذا هنع رو هم نب دیعس هلصو ( هب سأب ال نیریس نبا

 بوآ لاق اهريغ نم ىأ 3 هتنباو فيقث نم لجر ةأرما جوزت ناوفص نب هلل دبع نأ » دلاغ نب ةمركع نع

 نم هتنب و لجر ةأما نيب عمج ةليج همسأ رصع ناكالجر نأ تيا : لاقو ًاسأب هب رب لف نیریس نبا كلذ نع لئسف

 هل لاقي ةبمص هل تناك رصم لهأ نم الجر نا » نيريس نبا نع ًاضيأ بوبأ قيرط نم ىنطقرادلا جرخأو «ةهديغ

 ناكو د ظفلب هلبق ىذلا رثألا رخآ ىف ىنطقرادلا هلصو ( هب شب ال لاق مث دم نسما ههركو ) هلوق ۰ ركذف « ةليج

 هلأس ذإ.نسحلا دنع سلا ىلا » لاق ةمقلع نب ةباس قيرط نم حاکناا باتک ىف ديبع وبأ هجرخأو « همرکی نسحلا
 ةعام رظنف ؟ ًاسأب ةب یرت له ءديعس اب اي: مهضعب هل لاقف « ههركسف ابجوز ةأرماو تنبلا نيب عمجلا نع لجر

 مبنأ یمشلاو دهاجمو راسي نب نابلس نعو « ههركدنأ ةمرکع نع ةبيش ىنأ نا جرخأو « اسأب هب ىرأ ام : لاق مث
 نم دیبه وبأو قازرلا دبع هلضو ( ةليل ىف مع ىتذب نيب ىلع نب نسحلا نب نسملا عمجو ( هلوق ٠ ةب نمأب ال اولا

 بحأوه ىلع نب دمع لاقف , ىلع نب رمغ تنبو ىلع نب د تاب ةدحاو ةليل ىف » دازو اذهب رايد نب ورع قورط

 ىلا ىلع ني دس# نی نسا نع رازرد ن ورع نع رخآ هجو نم ىعفاشأاو اضيأ قازرلا دمع جرخاو « اممم اناا

 دب نب راج ههرکو ) هلو ۳ نيهذي نأ نيرديال ءاسنلا حبصأف » دازو ىلع نب دج لوق رکذب مو نيثأرملا بش

 هيف سیل و ) هلوق ۰ مارح سیاو دازو ةداتف نع هوحن قازرلا دبع جزخأو , هقيرط نم ديبع وبأ هلصو ( ةعيطقلل
 دقو « ىرت اک هلبق ةداتق هب حرص دقو ,فنصم ا هقفت نم اذه ( مذ ءارو ام کل لحاو ) یامت هلوقل مر

 « همر نأ اذه لثم ىف سايقلا لوخدب لوقي نم مزلي ناکو : لاق « حاكذلا اذه لطيأ ادحأ لعا ال : رنداا نبا لاق
 نيترضلا نيب سفانتلا هبچوب ال امهنيب ةعيطقلا عوقو لجأل ىأ « ةموطقال» هلوقب ةلعلا ىلإ دز نب رباج راشأ دقو
 عیهج ىف اصوصنم كلذ ءاج لب ٠ اهتمعو ةأرملا نيب عملا نع ىبتلا ثيدح ىف ةلملا هذبب حيرصتلا ىت أ يسو « ةداملا يف

 ىلع ةأرملا حکتت نأ لب هلا لوسر ىل » ةحلط نب ینیع لسرم نم ةيبش ىبأ نباو دواد وبأ جخأف « تابارقلا
 ناهثعو رمعو ركب ىبأ نع هيبأ نع ةحلط يآ نب هللا دبع نب قحإ قبر نم لالجلا جرخأو ,ةعبطتلا ةفانع اهتبارق
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 نکل و اضيأ رفز نعو ىليل ىبأ نبا نع كلذب لمعلا لقن دقو « نئاذضلا ةفاخم ةءارقلا نيب عملا نوهركب اوناك مهنأ

 تخأب فز اذإ : سابع نبا نع ةم ركع لاقو) هلوق . امريغو مزح ناو ربا دبع نبا هلاقو هنالخىلع عاجالا دقعتا

 دعا عملا ناكاذإ نيتخالا نيب عملا نع ىسمنلاب دارملا نأ ىلإ نابع نبا نم ريصم اذه (ةتآرما هيلغ مرحن مل هنأ يما
 یت : لاق هتأرما تب یز لجر ىف سابع نبا نعدءاطع نع خرج نبا نع قازرلا دبع هلصو رثالا اذهو عررتلا

 قبرط نم ةبيش ىبأ نا هجرخأو « هلثم ةمركع نع ىنغلو حرج نبا لات « هنأ سما هيلع مرت لو ةمرح ىلإ ةمرح

 « دوهمجلا لوق اذهو « ةتأ ما هيلع مرحت لو ةءرح ىلإ نيتمرح زواج » لاق سابع نبا نم ءاطع نع دعس نب سيق
 نا يصلاب بعلي نميف رفمج ىنأو يمشلا نع یدنکلا یحم نع یورو ) هلوق . ءىجيس اک ةفئاط هيف تفلاخو
 ؛ دمتعم اوه لوالاو ءرفعج ىبأو هلوق لدب «رفمج نباو» لمتسلا نعرذ نآ ةباور ىف (همآ نجورتيالف هيف هلخدأ

 نع ىروثلا نايفس نع هفنصم ىف عیکو هلصو اذکمو « ةعامجاك لمتسلا نع یدپم نبرصأ نب ۱ ةءاود ىف عفو اذكو

 ىروثلا هنع ىور حرش نع ًاضبآ یود؛ سيق نیاوهو ینا ( هيلع عبادی لو فورءمريغ اذه يح و) هلوق . ىحب

 ةياورب هنع عفت را ةلابجلا مسافالاو ةلادعلا فورعم ريغ ىأ «فورعم ريغ » فئصلا لوقف . كب رشو ةلاوع وبأو

 نميف ةتداعك تاقثلا ىف نابح نبا ةركذو < احزج هيف رکذب مو متاح ىبأ نباو هخيرات ىف ىراخبلا هركذ دقو «ءالؤه ۲

 وأ اذکو : دازو دحآ لاق هو یعازوالاو یروثلا نایفس لا بسن دق اذه يحم هاود یذلا لوقلاو « حرم

 وأ فني ام توكل ءىطاولا ىلع مرح نیلم الك ناف تنب صخشلل داو مث صخشب وأ اهيخأب وأ تاما یاب طولت
 . مقاس تابمأو هلرقل نآرقلا رهاظ وهو « اماع دوقملا ةأرااب هوصفت رووملا كلذ فلاخو , هحکن نم تخأ

 مرت له ابي طالف ةأرما جوز نميف ةيعفاشلا دنعو ؛ اتخآ الو ءاسنلا نم سيل ركذلاو (نيتخآلا نيب اوعمجمت نأو

 ) هتأ ما هيلع مرحت ال ا ىز اذا + سابع نبا نع ةمركع لاقو ( هلوق . لع هلو . ناهجو ؟ ال مآ اهتب هيلع

 مرح الو نیتمرح یلمخت د لاق هنأرما مآ یشغ لسجد ىف ظفلب ةم ركع نع ةداتق نم ماشه قيرط نم نیا هل صو

 يلا نأ » ةئاع ثيدح نم ىئاربطلاو ىنطقرادلا هجرخأ عوفرم ثيدح بابلا قو . حيحص هدانساو « هنأ سا هيلع

 اع] لالحلا مارحلا مرحب ال : لاق ءابمأ حكتي مث تنبلا وأ اتنبا حکنی ممامارح ةأرملا عتب لجرلا نع لئس هيب
 فرط هچام نیا جرخآ دقو , كورتم وهو یصاقولا نمحرلا دبع نب نامه امهدانسا یو « لالح حاكشب ناكام مرحي

 نبا نع رصف ىبأ نع ركذيو ) هل . لوألا نم حلصأ هدانساو « لالحلا مارحلا مرحي ال رمع نبا ثيدح نم هنم
 : سايعنب| هل لاق هنأ ما مأ باصا هنا لاق الجر نا هظفلو هقيرط نم هعهاج ىف ىروثلا هلصو ( همرح هنأ سابع

 مل اذه رصن وبأد ) هلوق - « لاجرلا خلابم غلب مباكدالوأ ةموس هثم تداو نا دعب كلذو , كنأ ما كيلع تمرح

 وبأو .هجوأ یهو هعام فرعي ال ىلمتسملا نع یدبلا نبا ةباور فو « کالا اذک (ساپع نبا نم هعابمب فرعي
 ءىتاه مآ ثيدح نم ةبيش یا نبا هجرخآ فیعض ثيدح بابلا فو . ةءرز وبأ هقثو « ىدسأ ىرصب اذه رص

 نارع نه ىوديو ) هلوق ٠ قييبلا هلاق لوپ هدانساو « اهتنب الو اومأ هل لى مل ةأرما جرف ىلا رظف نم د اعوفم

 سم قازرلا دبه هلصوف نارمع لوق امأ ( هيلع مرح انآ قارعلا لهأ ضعبو ديز نب رباجو نسملاو نيصح نبأ
 ىبأ نيا هجرخآو « هدانساب سأب الو « امیج هيلع اتمرح هناما مأب رجل نميف لاق « هنع ىرصبلا نسحلا قیرط
 ةداتف قيرط نم ةبيش بأ نبا هلصوف نسحلاو ديز نب رباج لوق امأو , عطقنموهو نارمع نع ةداتق قيرط نم ةبيش



 ۱ ۱:۷ ۱۵هو ثيدحلا

 : ام یز یلا ةدع یعقات ىتح هتأ ما ىثغي ال هنأ ريغ مرح ال : ةداتق لاق . هنأ سما هيلع تمرح : لاق أمهتع

 یورو . هتأ ما هيلع تمرح هئاما ةئبا وأ هتأرما مأب رجل اذا : ظفلب نسحلا نعرخآ هجو نم ديبع وبأ هجرخأو
 ىعشلا لاقف , طق الالح طق مارح مرح ام هقاو : یعشلل رم نب ی لاق : لاق ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع

 لاتود هلرق امأو , یمشلا لوق لثه لوقي نسحلا ناكو : ةدانق لاق . ءاملا كلذ برش مرح ءام ىل ارم تدبص ول لب
 قي رط نم ةبييش ىبأ نیا جا دقو . قارملا لهأ نم كلذب لاق نم هناف « ىروُلا هب ینع هل علف « قارعلا لهأ ضوب

 قیرط نمو . اهتتيو ةأما جرف ىلا رظن لجر ىلا هللا رظنب ال : لو دوعبس نبا نع منه مارب عدا

 ةفنح ىبأ لوق وهو < ایهاتاک هيلع اتمرح : لاق ها ما مآ لع عقو لجد ىف یعشلآ وه یماعو مدارا ن رع ةريغم

 دحاو یعازوالاو ءاطع قارملا ما ريغ نم لاق هب و « اهتذب و ارمأ هيلع تمرح ةأساب ینز اذإ اولاق «هباحسأو

 ىلع ال اهاع دوقملا ىلع قلطي امثإ عرشلا ىف حاکنلا نأ مهتجحو روبدللا كلذ ىبأو « كلام نع ةياود یهو « قعاو

 نم ىوتفلا لهأ عمجأ دقو : ربلا دبع نبا لاق « ثاريم الو ةدع الو هيف قادص ال انزلاف ًاضيأو طولا درج

 ال : ةرب ره وأ لاقو) هلو ۰ تا اهتباو ابمأ حاکنا 5 اب یز نم جوزت یارلا لع مرح ال هنأ ىلع راصمالا

 < هجوأ رهو مضلاب هريغ هطبضو هلوأ حتفب قلي نيتلا نيا لاق ( عماجي ىح ینعپ ء ضرألاب قزلي ىتح هيلع مرحت

 ىلا راشأ هنأكو فتا لاق اک عامجا نع ةيانك وهو « هريغب هقزلأو اقورل هب قزل لاقی دعتم مضل ابو مذال حتفلاو و

 ىبأ مالك رهاظ نأ. لصاحلاف « ابجرف ىلا رظنلاو ابءأ سل درج« هتأرما هيلع مرحت : اولاق مهئأف ةيفنحلا فالخ

 : دقعلا عم عاملاب الا مرحنال روما بهذف : ءارأ ةث : للا ىف نوكيف « عاملا عقو نإ الإ مرح ال انآ ةريره

 ببس ةرشابملا تناك اذا كلذ لعو اءاتمتسا هن رکا عامجلاب ةومشب ةرشابملا قحتلت ىعفاكلا نع لوق وهو ةيفئحلاو

 هزوجو ) لوق . هتامدةم فالخي رثأ انز وأ الالح عاملا عفو اذإ كلاثلا بهذملاو . انزلاک وب الف مرحلا امأ حابم

 لمف ءاوس اهتخأ وأ اممأب یز ولو هتأرما عم ميسي نأ لجرا ارزاجأ ىأ ىرهزلاو ةورعو بیسلا نب ديعس
 نم قازرلا دبع ىور دقو « كلذ اهب لمف نم مأ وأ تنب جوزتپ نأ هل اوزاجأ كلذلو « عماج وأ عاملا تامدقم
 هل لحت له ةأرملاب فری لجرلا نع ريبزلا ن ةورعو بيسالا نب ديعس یاس : لاق نمحرلا دیع نب ثراحلا قي رط

 نع ديزي نب سوب قيرط نم قوجأا دنعو « هلثم ىرهزلا نع رمعم نعو « لالحلا مارحلا مرحال : الاقف ؟ من
 هلوق ۰ مارح الالح هقا دسفپ ال ءادلعلا ضعب لاق : لاقف ؟ اما جوزتيأ ةأرملاب نجفي لجرلا نع لمس هنأ یرمزلا

 هنع ليقع نع بوبآ نب ىح قيرط نم قييبلا هلصوذ ىرهزلا لوق امأ (لسرم اذهو مرحال :ىلع لاق ىرهزلا لاقو)
 اذهو : هلوق امأو . لالملا مارحلا مرحي ال بلاط ىنأ نب ىلع لاق : لاقف « هتأرما ما ءىطو لجر نع لثس هنأ
 تآرقلا لئاضف ىف مدقت اك عطقنملا ىلع لسرملا قاطأف « عطقنم ىأ لسرم وهو ىتيمشكلا ةياور قف ۰ لسرم

 لعأ هقاو « لبس هيف بطخلاو

 لوخدلا : سابع نبا لاقو نهم ماخد ىتاللا ناسا نم 31 ع ىف ىناللا ییئابر د( بسا - ۵

 ةبيبح مال ی یدلا لوقا « ميرحتلا یفاهنانب نم نه اهردلَو تانب : لاق نمو : عاجلا وه سايلاو سیسالو

 ةييرا ىست لهو . مادبألا لئالح نه ءانبألا دلو لئالح كل ذكو « نكتاوخأ الو نکستانب "ىلع نضرعتال



 حالا باتک - ۷ ۱:۸ ۱

 نبا تبا با یبلا یو « اهلفكسي نم ىلإ هل "بیر اب ىنلا فدو ؟ هرْجَح ىف نکن مل ناو

 تلق : تلاق ةبيبح ۹ نع ت هيبأ نع ماشه اد "نایفس انگ لح ى اشم بس ۷

 كل تسل : تلف ٩ نیبحتآ : لق . حک تا ؟ اذام لفأف : لق « نايفس ىلأ تنب ىف لا له هللا لوسراي

 ؟ ل آب: لاق ٠ بط كنأ یاب تلق « ىل لحالاهمإ : لاق . ىتخأ كيف یکرش نم بو « ةیلخم

 نکناوخآ الو نکتانب ىلع نط رمن الف ٠ ةبي و اهایآو ینشضرا « یل تلح ام ىتبيتر نكت ملول : لاق. ممآ تلق

 « لس مأ تنب ةرد » ماشه اندح ثلا لاقو .

 ةيبرلا ريتا ةدوقعم ةمجرتلا هذه ( نم ماخد نالا سك امل نم 1 رجح ىف یاللا کباب رو پاب ) هلوق

 نم وه لاق نم طاغو <« ةن ورم مال كلذ اهل لبق « لجرلا ةأرما تر ىوأ ةيب رلا اماف . لوخدلاب دارملا ریست و

 وهو رخآلا لوقلاو « یعفاشلا ىلوق حصأ وهو عاملا هب دارملا نأ امهدحأ : نالوق هيفف لوخدلا امأو . ةيبرتلا
 کد مدقت ( عاملا وه سامللاو سي لاو لوخدلا : سابع نبا لاقو )هلو . ةوالا هب دارملا ةثالثلا ةمهالا لوق

 نبا لاق لاق یتزاا هللا دبع نب ركب قيرط نم قازرلا دبع یورو . ةدايز هيفو « ةدئاملا ریست ىف هنع هلصو نم

 . ءاش اع ءاش ام ىنكي مرکی > هقا نأ الا« عاجلا سللاو ثفرلاو ةرشابملاو ءاضفالا و ىشغتلاو لوخدلا : سابع
 نع رذ ىبأ ةءاور نم ةمجرتلا رخآ لا انه نم طقس ) ميرحتلا ىف امت نم نه اهدلو تانب لات نمو ) لۆ ۱

 «بابلا ىف هلصو دق ( حلا ةبيبح مال مقلي ىنا لوقل ) هلوق . هلبق یذلا بابلا ىف كلذ مكح مدقت دقو « ىسخرسلا
 لئ الح نه ءانبآلا دلو لئالح كاذکو ) هلوق . تلب نالا تاب نال « نكت:انب » هلوف مومع نم ةلالدلا هج ور

 لهد ) هلوق ۰ تانبلا تانبو ءانبألا تانب. كلذكف « قافتالاب اذمو « ميرحتلا ىف نیاثم ىأ ( ءانبآلا
 « بلاغ وه له « كروج> ىف » هلوقب دييقتلا نأ ىلا اذ راشأ ( هرجح ىف نكن مل ناو ةببيرلا یمسآ

 رذنلا نإاو قازرلا دبع هجرخأ دق فالخ هيفو « لوالا ىلا رولا بهذ دقو ؟ ةفلاخلا موبنم هيف ريتعي وأ

 تتاف ءىل تدلو دق ةأسا ىدنع تناك: لاق سوأ ن, كلام رع ديبع نب ميهاربا قرط نم .امهريغو
 معأ : تلق « كريغ نم ىنعي ؟ ةنبا الأ : لاقف « هتريخأف ؟ كلام : ىل لاقف بلاط ىبأ نب ىلع تیقلف « الع ثدجوق

 اما لات ( عیئابرو ) ىلاءت هلوق ناف : تاق « ارحکسناف : لاق « فئاطلا ىف یه ؛ ال : تلف ؟ كرجح ىف تناك: لاق

 وهو « فرعي ال ديبع نب مهارا ناب هتوب ف یغداو رالا اذه نب رخأتملا ضعب عقد دقو ۰ كرجح ىف نکن ل

 یمبات ةقث يهادياو « ةعافر نب ديبع نب مهاربا قیرط نم هريسفت ىف متاح ىبأ نیا دنع روکذلا رثالا ناف « بیج
 تنب جوزت ذا هلأس نم ىفأ هنأ رع نع حص اذکو . لد نع حمص رثالاو « نايباص هدجو هوبأو « فورعم
 وبا جحا دقف هفالخ ىلع روج ا ناک ناو اذهو « دمبع وأ هجرخأ هرجح ىف تالا نكت و اهتدج هتحن تناكل جر

 لوح قلطاا نآل رظن هيف اذهو « رجحلاب ديقي مو معف لاق < نکتانب ' ىلع نضرعت الف د علم هلوقب رو جلل ديبع

 اطورشم ءاج مجرحتلا نال . ىلوأ هب ذخالا ناك فلاخلا ةردنو ةلأسملا ف ثداحلا عامجالا الولو « دیقلا له
 . نيطرشلا: دسحآ دوجوب مرحت الف « مالاب لخد دق حيوذتلا ديرب ىذلا نوكسي نأ و رجحلا ىف نوکت نأ : نيرمأب



 ۱۹ ۱ 0۱۱۷ ۰ ۵۱۰۱ ثيدحلل

 شک ىفو « مدقت اک ثيدحلا قرط ضمب ىف عقو اذهو «ىل تلح ام یتییر نكن ملول تي هلوقب اضيأ اوجتحاو
 ىنلا عفدو) هلوق ` لع هللاو « هرايتعا یرةن نآرقلا هب دیق اک رجحلاب ديقف « یرج> فید نكست 1 و » هقرط

 لفو نی ةورف نع قح] یا قيرظ نم ماحلاو رازلا هلصو ثب دح نم فرط اذه ) امافكي نم لا هل ةماب ر ات

 « ءاج مث اهب بهذف لاق « ىرثظ تنأ اع] : لةو ةبلس مأ تنب بنيز هيلا عفد قب ىلا ناکو » هيبأ نغ یمن الا

 « مولا دنع أرقي ايف اثیدح رکذف « ینلعتل تثجو- ةعاضرلا نه ىنعي - اپمآ دنع : لاق ؟ ةبرب جلا ىلعف ام : لاقف

 نم نابح نبا هحفضو دمحأ دنع ةبلس مأ تنب بنیذ ةصق لصأو « ةصقلا ثودب ةثالثلا نتسلا باعا دنع هلصأو

 مث امت رج ىف ةصقلا ترکذف - ةنيدلا تمدق ال د اهنأ هترجخآ ةلسس مأ نأ ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب ىبأ قيرط

 نيأ لوةيف انيتأي لء - هیفو ثيدحلا  ىنيطخ لي هلا لوسد یل ءاج بذیز تغضو الف تلاق - ةلس یبا توم

 ىلا اف مضر تناكو « هتچاح دلي هللا لوسر عم هذه : لافو ایجادخ اف 7 نبا وه رابع ءاج ی ؟بانز

  لاقف ءرساي نب رابع اهذخآ ام دنع امتقفا و : ةلس مأ تخآ یهو ةيمأ بأ تنب ةبيرق تلاقف ؟ پانز نأ لاةف زا

 اهطشنناف اباع لضدف  ةيلس مأ یهو - امال اهاغأ ناکو رابع ءاج ر دال ةاود قو ءقليللا کین ینا : هلي ىنلا

 نم فرط اذه ( انبا هتنبا نبا لو ىنلا یو ) هلوق ٠ ثيدحلا < ةحوبةملا هذه ىعد : لاقو اهرجح نم

 فصملاراشأو « ىلع نب نسحلا ىت «دیس اذه ىنبا ناو هيفو ةركب ىلأ ثيدح نم بقانملا ف الوصوم مدقت ثيدح

 تلق » ةييبح مأ ثيدح قاس مث ةجوزلا تذب مكح ىف ةجوزلا نبا تنب نأ ةمجرتلا ىف هركذ مدقت ام ةيوقت ىلا اذم

 وه « ةبيوث اهابأو یتعضدآ » هلوقو « اذه لبق فوتسم هحرش مدقت دقو « نایفس ىبأ تاب ىف كل له هللا لوسراب

 تعضرأو ةبيوث ینتعضرآ ىئءملاو « ةبلس مأ تنبل ريمضااو لعافلا مفرلاب ةبيوثو , ةفيفخلا ةدحوملاو ةزىلا حتفب

 كلذ ىلع تهن اما و «ةملس ابآ و ىنتعضرأ د لاقف كلذب رصنلا ىضاملا بابلا ىف مدقت دقو « ةملس ىبأ تنب ةرد دلاو

 ىفكيو « فحصف ةيناتحتلا ديدشتو ةرمغا ركب اهاور رذ ىبأ نع ةاورلا ضءب نأ لقن « قراشلا د بحاص نال

 .«ةلسأبأ اهابأو یتعضرا» لسل ةياور ىف عقوو «ةعاضرلا نم ىخا ةا اهناد ىرخالا ىف ةياورلا هلوق هيلع دزلا ىف

 یمسف روکذلا دانسالاب ةورع نب ماشه نع هاور ثسللا نآ یا ( ةلس مآ تب ةرد ماده ذی دح يللا لاقو) هلوق

 ؛ نايفس نع ىدرملا ةءاور ىف اا تمدف دقو « بئيز اهاس نم طزغ ىلا كاذب زەر هناکو « ةرد ةللس مآ تب

 ثيللا قیرط نم هدعب ىذلا بالا ف اضيأ ثيدحلا فنصلا رکذ دقو . اهسب لف ىديملا نع هجرخآ فنصاا نأو

 ةرد اضيأ اهامسف ةورع نع بابش نا نع اضيأ

 فَ دقام الإ نيتخألا نيب اوج نأو سپ - ۲٩

 ةرمخأ ريب زا نب ةو ره نأ باهش نبا نع لیت نع ُثِبالا انندح فسوی ن للا دبع ارزو - ۷

 : لاق , نايفس یآ تاب یتا حكنا نا "هلوسراپ تلف : تلاف ةي مْ نأ ”هتربخأ ةا ىلأ ةا ر نأ

 لعال .الذ نإ : ب ىبنلا لاقف . ىتخأ ريخ ىف ىنكراش نم بحأو * ةيلشم كلل تسل معن : تلف ؟ نيبو

 ؟ لس مأ ثنب : لاق . ةبلس فأ توب رد کفن" نأ ديرت كنأ ٌثكدحتنل ان هلاوف لا ةلوسر اي : تلق . ىل



 حاکنا بانک - ۷ ۱٩۰

 ةل ابأو ىتتمضرأ « ةعاضرلا نم ىخأ ةنبال اإ « ىل تلحام ىرجح ىف نكست مل ول هللاوذ : لاق . معن : تلقف

 « نکاح الو نکا لع نض رمت الف . بیو
 الو نكت انب ىلع نضرمأ الف » هلوذل روکذلا ةبدبح مأ ثيدح هيف دررآ (نیتخ لا نيب اوءمجت نأو باب ) هلوق

 ءاوسو « مأ نم مآ بأ نم مآ نيتقيقش اتناك ءاوس « عاجالاب مارح جيوزتلا ىف نیتخالا نيب عمباو « نکنا وخأ

 ء روبجلاو دحأ نم ةباور وهو فلسلا ضعب هزاجأف , نيدلا كلم اتناكاذا ايف فلتخاو . عاضرلاو بسنلا
 ةع.شلا نع ىروثلا هاکحو  اهتااخ وأ اهتعو ةأرملا نيب عمجبا هريظن و , عنملا ىلع راصمألا ءابقنو

 تی ىلع دارا حکشنال اپ - ۷

 یمن » لاق هنع نا یفر (راج مس یمشلنع مما انبخآ هلل دبع ان ربخآ ناد او - ۸
 ةر ره ی نع *یبعشلا نع نوع ناو "دواد لاقو .۰۱مااخ وأ ابن ىلع ةأرلا مكنت نأ و فأ ؛لوسر

 هللا ىضر ةريره ىلأ نع جرعألا نع ٍدان“زلا ىبأ نع الام ان بخآ فسوي نب هللا دبع شرو ۰۹

 « اهنلاخو ةأرملا نيب الو « اهنهو ةأرما نيب مال » لاق ب هللا لوسر نأ هنع
 [ ۰۱۱۰ ىف هفرط - ۱.۹ ثيدحلا ]

 ببّوذ نب ةصیبق ىنثدح لاق یره زا نع سنون ىنريخأ لاق هللا دبع انريخأ ”نادبت اشو - ۰

 ابمبأ اخ ىر . « اهتلاخ ىلع ةأرلاو « اهتمع ىلع ةارلا حك نأ طي ىبلا 'ىهن » لوق ةريره ابأ مس هنأ

 « ةزنلل كاتب

 « بسنلا نم مرام ةعاض“رلا نم اوم رح » تلاق ةشداع نع ىنثدح ةورُم نأل - ۱

 هقا دبغ نع هبيش ىنأ ركب ىبأ ةءاور ظفللا اذهو 0 اهتلاش ىلع الو ىأ ( امتع ىلع ةأرملا مکنتال باب )ەلۋ

 نمو ةر ره ىبأ نع ةيلس ىنأ نع ريثك ىفأ نب ىحي قيرط نم لسم دنءوه اذكو « بابلا ثيدح دائساب كرابملا نبا

 ىرمبلا ناياس نبا وه ( مصاع ) هلوق ٠ ةريره ىبأ نع نیریس نب د# نع ناسح نب ماشه قيرط
 یآ نع ىعشلا نع نوع نباو دواد لاقد ) هلوق . هدحو ماع لاق اذك ( اراج عمس یمشلا) ) هلوق . لوح الا

 ماع انثدح م لاق هقيرط نم یرادلاو ىذمرتلاو دواد وبأ املصوف دنه ىنأ نبا وهو دواد ةياور امأ ( ةريره

 وأ « اهتلاخ ىلع ةاراارآ . امتع ىلع ةأرملا حکشت نأ یہ لپ هللا لوسد نأ ةريره وبأ انأبنأ یمشلا وه

 یرادلا ظفل « یرفصلا ىلع یرکلا الو ىربكلا ىلع ىرغملا ال ابتخآ تنب ىلع هلاخلا وأ« اهحخآ تنب ىلع ةمعلا
 نع رخآ هجو نم لسم هجرخأو اهتااخ ىلع الو اتع ىلع ةأرملا حكت الو دواد ىفأ ظفلو ‹ هو ىذمرتلاو

 نیریس نبال ظوفع وهو « نيخيش هيف دوادل ناكف ةر ره ىنأ نع ن ریس نب دم نغ » لاقف دنه یا نب دواد

 ثراملا نب دلاخ قي رظ نم یاسناا ایلص وف هللا هج ردو نوع نبا ةياور امأو : هج ولا !ذهریغ نم ةريره ىنأ نع



 ۱۹۱ 0۱۱۱ - ۵۱۰۸ ثيدجلا

 هجو نم « عييرش ىنأ نب دم ىبأ دئاوف , ىفانل مقوو « اهتلاخ لعالو اهتمع ىلع ةأرملا جوزت ال » ظفلب هنع
 « ناظوفم نية رطلا نأ زبظي ینلاو « اهتخا ةنباوأ اهیخآ ةنبا ىلع ةأرملا حکنت نأ ىت و ظفلب نوع نا نع رخآ

 ثيدحلا اذه نأ یمفاشلا نع ىتمرلا لقن نكل ةريزه بأ وأ رباج نع ىعشلا نع مصاع نع ةا نی دامح هاور دقو
 قبيلا لاق ء ثيدحلاب ملعلا لهأ اش ال هوجو نم یورو « ةريره ىنأ نعالإ ثيدحلا لهأ هيث هجو نم ود

 ديعس ناو سفأو ورع ن هللا دبعو تءايع ناو رع ناو دوءسم ناو ىلع ثيدح نم ءاج دق« لاق اک وه
 ةياور ىداخبلا جرخأو . ةريره فا ثيدح تايئا ىلع انفتا امناو ؛ حیحصلا طرش ىلع ءىش ايف سيلو « ةشئاعو
 باوصلاو « أطخ مضاع اور نوري ظافلاو : لاق« هريف یمشلآ لع فالتخالا نيبو رباج نع ىعشلا نع مصاع
 ىنأب هنم رباحي رهشآ یمشلا نآل ۰ یراخبلا دنع حدقي  فالتخالا اذهو . ه | دنه ىبأ نب دوادو نوع نبا ةياور
 نع ريبزلا ىفأ نع جرج نبا قیرط نم ىئاسنلا اپجرخآ حیحسلا طرشإ راج نع ىرخأ قرط تیدحلاو « ةريره
 قبلا لقن نم لوقو « هدضءي ام نيةيرطلا نم لکساف « ةريره ىبأ نع هجوأ نم اضيأ ظوفحم ثيدحلاو , رباج
 الوصوم هل ىراخبلا رختب ىنكو « هل امهريغو نابح نباو ىذمرتلا ميحصتب ضراعم راج ثيدح فی« م
 ۔ جصی هجو نم یهیس ةر ره ىنأ ريغ نی دلا اذه ودي م هلا معي ثيردهحلا لهأ شیب ناك : ربلا دوع نبا لاق . ةوق

 ما لق نم امأو . نایب امیج ناثيدحلاو , ةريره ىبأ نع هحصصو ریاج نع ىعشلا ثيدح ححصو مل ةنأكو
 الو دوعسم نبا ركذي مل نکل « بابلا فو » هلوقب ىذمرتلا كلذ لثم ركذ دقف نيذه ريغ ةباحصلا نم هوور مهنأ
 ثبدح نهو ءادردلا یآ ثا دح نم اأ ىل عقود. ةر و ةمامأ ابأو یموم ابا مهدي دازو « اسنأالو سابع نبا

 نيلوالاريغ هاور نم ةدعراصف دوعسم نبا أا بنيز ثيدح نمو صاقو ىبأ نب دعس ثيدح نمو ديسأ نب بام

 رازبلاو ىلعي دو هچام ناو یاسناا و دواد یاو دجاو ةيدش ىبأ نا دنع ةدرجوم مهيداحأو , اسفن رشع ةنالث

 نب دنع سايع نيا ثيدح ظفل ىف نكل « ةلصفم امدروآل ليوطتلا ةيشخ الواو« مثديغو نابح نباو قارطلاو

 جورت نأ یه » نابح نبا دنع هتیاور فو نیل اماو نيتمعلا نيبو ةلاخلار ةمعلا نيب عمجم نأ ه رک هلآ دواد ىبأ
 وه ركذ نم نيب عملا مرحت : ىعفاشلا لاق « نكماحرأ نتءطق كلذ نتاعف اذا نكن ا : لاقو , ةلاخلاو ةمعلا ىلع ةأرملا
 للعلا لهأ ةماع دنع اذه ىلع لمعلا : هحيرخ دعب ىذمرتلا لاقو . كلذ ىف مهيب فالتخا ال نيتفملا نم هتيقل نم لوق
 .اهتلاخ وأ امتع ىلع ةأرملا مكنت نأ الو !متلاخ وأ امتعو ةأرملا نيب عمجم نأ لجرلل لعال هنأ افالتيخا مهنيب لمنال
 ةنسل اب محلا تبث اذاو ؛ جراوخلا نم ةقرف زاوجلاب لاق امناو « مويلا افالتخا كلذ عنم ىف لعأ تسل :رذنملا نبا لاقو
 ۱ ىطرقلاو مزح نباو ربلا ديع نبأ عامالا لق اذکو . هفلاخ نم فالخ هرضي 1 هب لوقلا ىلع للعلا لمآ قفتاو

 ديدشتو ةدحوملا حتفب وهو ةرصبلا لهأ نم ءامدقلا ء!مقفل دحأ وهو ىبلا نامع مزح نبا یثتسا نکل « ىوونلاو
 نيب عمجا جراولا راتخا : هظفا و جراوخلا ىطرقلا ىثتساو « ةعيشلاو جراو لا نم ةفئاط ىوونلا ىتاتساو « ةانثملا
 نيب عمجا زاوج مهنع هلقن فو . ها نيدلا نم اوقرم مبل مهفالخمب دتعي الو. اهتااخو اهتعو ةأراا نيبو نیتخالا
 « اهتاقني ةقثلا مدع مداقتعال ثيداحألا نودرب امن]و ةتبلا اهن وفل اخمال نآرقلا ةلدأو كسقلا میت ناف « نيب طاغ نیتخالا
 ءابلعلا رورمج نع اتو ةأر نيب عملا مر ديعلا قیقد نا لةنو ٠ نآرفل ضوهنب نیتخ الا نيب عمج | مرتو

 یا نمشت وهو ةيعورشلا نع را ىلع عفرلاب تاياورلا ىف هلك ( مكني الو عمجب ال هلوق . فلاخلا نیمی لو

 ريرابلا منن ۵ ٩ ج ۲ بم



 حاکنل باتك ۹پ ۱ ا لار

 عن هنم ذخ ویو « ىرخألا ىلع امهادح) جوزت اذا اهب عن صیصخت هرداظ ( اهتدع لع ) لوق ٠ یطرقلا هلآق
 ىأ ن نوناا مطب ( ىرن ) ةريخالا ةءاورلا ف هژوق ۰ . ىتاثلا لطب ابن وأ الطإ دّقعإ امشب عج ناف « اعم امروز"

 اذه ذخآ ىف (حلا قدح ةورع نال) هلق ميرحتلا نم ىأ (ةلذاملا كلب اہ ا دنده ىأ ابحتفب و « نظف

 « بسألاب عاضرلاب مرحب اک بسنلاب مرام رپصااب مرح ام قاحلإ دارآ هنأكو ءرافذ ثيدحلا اذه نم محلا

 مدقت دقو ؛ ابيخأ نا تنب نيبو اهنيب عمج ال بالا الا كلذكف ارحاکت لع ال عاضرلا نم بالا ةلاخ ناک الو

 : ىلاعت هلوت ىف نآرقلا مو ام او مخو ثيداحالا هذبب دوبمبا جتحا : ىو ونا لاق . روكذملا ةدئاع ثيدح حرش

 لصفاو « داحالا رب نآرقلا مومع صيصخت زارج ىلا روما بهذ دقو 1 ملاذ ءارو ام مك ۱ لحاو م

 « اباثعب باتكلا ىلع ةدايزلا زوجت ىلا ةروبشلا تیداحالا نم اذه نأب كلذ نع ةيفنحلا نم ةيادملا بحاض

 ۱ لعأ هللاو

 رافدثلا اپ - ۸

 "لوسر نأ » امنع نا یر "ره نبا نع ملان نع كلام ان رخ فو نب هللا دع اش بت ۲

 «قاكص اهني سيل هتنبا رخآلا ”هجوزي نأ ىلع "هتنبا لجراا جوز نأ ”راغشلاو .رانشلا نع یبن یب لل

 595٠6( : ىف هفرط - ۰۱۱۲ ثيدحلا )

 ىج » كلام نع بهو نآ ةباور ىف ( راغشلا نع یبث ) هلوق . لوالا روسكم نيتمجعع ( راغشلا باب ) هلو

 ديغ نبأ لاق (لا هتنبا لجرلا جوزب نآ راغشلاو) هلوق ۰ هفذح نم دارم وهو ,زلا درع نبا هركذ «راغدلا حاكن نع

 ركذي لف ىنملا نع هج رخأ دواد ابآ نأ ءةالطإ ىلع درب الو : تاق .٠ هنع كلام ةاور عی٣ راغشلا ريسفت ركذ : : ىبلا

 هجرخأ دقنالاو, ابفياصآ ىف كلذ ارصتخا امجال ىميع نب نعم قيرط نم ىذمرتلا هجرخأ اذکو « ريسفنلا .
 نع ةاورلا فاتخا ممن . ینعقلا قیرط نم « جردملا» ف بيطخلا هجرخأ اذکو , ريسفنلاب نعم قيرط نه ىتاسنلا

 :«ةفرءملا» ىف قبلا هاکح ايف ىعفاشلا لاق اذهل و « دحأل هوبسني مل رثك الاف « راغشلا ريسغت هيلا بسنب نميف كلام

 . كلال هريغو نوع نب زرحم هيسنو ‹ كلام نع وأ عفان نع وأ رمع نا نع وأ 2 ىتلا نع ريسقتلا ىردأ ال

 نیا كلذ نيب دقو« عوفرملا ناب لصو كلام لوق وه !ءاو ۳ ىأ اا مالك نم سيل راؤشلا ریست : بيطخلا لاق

 ىف یامقرادلاو ییعاعالا دنع نودع نب زرع ةباورو < ee كلذك هقاس مث مث « نوع ني زرخمو ینعهاو ید

 جون نأ راغشلا نأ تمس : لاق كلام نع دلع نب دلا قيرط نم اضيأ ىنطقرادلا ار * تاطؤلا »

 كرت بانک ىف قأيس اک ۔ فئصا ا دزع عقوو . هلوقم نمال كلام لوةنم نم ريسفتلا نأ ىلع لاد اذهو « لا لجرلا

 نب هللا ديبع لاق » هظفل و عفان لوق نم راذشلا ريسفت ثيدحلا اذه ىف عفان نع ربع نب هللا ديبغ قب رط نم  ليحلا

 نم ةنأ رهاظلا : یجابلا دياولا وبأ لاقو ٠ عفان نع هلقن اضيأ اكلام لعلف « هرکذف ؟ راغشلا ام : عفانل تلق رع
 نم مزلب ال نكل و ء كلذ نیبت دق : تاق . عفان وهو ىرارلا لوق نم هنأ نیبتب ىح لمح هيلعو ۰ ثيدحلا ةلمج

 ةماسأ فا ةءاور ن٠ ملم دئعف ؛ هتراور ريغ نم كلذ تبث دقف# اعوفرم سالا سفن ىف نوکیال نأ هعفري مل هنوک
 دیک نيادازو : لاق ؛ ءاوس هلثم ةريره ىبأ نع جرعألا نع دانولا ىبأ نع اًضِيأ ريع نب هللا دمبع نع ريم ناو
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 لمتح اذهو « ىخأ كجوزآ و كتخآ ینجوزو یتبا كجوزأو كنزا ینجوز لجرلا لجرلا لوقي نأ راغدلاو »

 ىناثلا لاتحالا دیژیو « دانزلا نأ نع هاقلت نوكي نأ لمتحيو « عفان ىلا عجريف رع نب هللا دیبع مالک نم نوکی نأ

 الر اعوف ص سنأ نع نابأو تب اث نم رعم نع قازرلا دع جرخأف ءاضيأ امهريغو راجو سنأ ثيدحح ىف هدورو

 نيا نع ديزي نب عفان قيرط نم قویبلا یورو « هتخأب هتخأ لجرلا لجرلا جوزي نأ راغشلاو « مالسالا ىف راغش

 قادص ريغإ هذوب هذه مكي نأ راخشلاو ءراغشلا نع ی »اعوفیم عاج نع ريبزلا ىنأ نع خرج
 قادص هذه عضب «

 نع یب يلي ینلا نا د ةناصر ىلأ تیدح نم حاکسالا بانک یف خیشل وأ جرخأو « هذه قادص هذه عضبو هذه

 "قفاوم حيح راذشلا ريسفت : ىطرقلا لاق «رپم الب اذه نم هذهو هذه نم اذه جوز لوقب نأ ةرغاشملاو « ةرغاشملا

 دعقآ و لاقملاب ملعأ هلال اضيأ لوبقف یاحصلا لوق نم ناك ناو « دوصقلا ومف اعوفرم ناك ناف ةغللا لهأ هركذ امل
 ایهدحآ نیفهو هيف ناف « هريسفت ىف ثدحلا رهاظ عونملا رامكا ىف ربتعی له ءابقفا فاتخا دقو . ها لاحلاب

 نم مهنف « قادصلا نم اممم لک عضب ولخ ىناثلاو , هتیلو هجوزب نأ طرشب رخآلا هتيلو نييلولا نم لک جی وزت

 امهم لک جوز وأ « قادصلا رکذب مل نإو طرش يغب رخآلا اممم لك جوز اذا الثم عامب ال ىتح اعم امهريتعا

 اسبنم لك عضب نال عضبلا ىف كارتشالا ىلا ةلع نأ ىلا ةيمفاشلا رثكأ بهذو . قادصلا ركذو طرشلاب رخآلا

 نال قادصلا رکذ كرت نالطبال ینعتفاا سيلو , حاکشلا دقف داربال فلا اقادص عضبلا لعجو « دقعلا دروم ريصإ

 دجو نثلو « ةحبصلا مدنع حصالاف عضبلا ركذب احرصي مل اذا (يف اوفلتخاو . قادصلا ةيمسق نود. حصي حاكنلا

 ةدحاو لك قاذنص نأ ىلعر خآل تناك نم اهمآ لی ةأرملا وأ هتنبا لجرلا جوز اذا : هظفاو هفالخ ىلع ىعفاشلا صن

 هنع ى یالا راؤشلا اذ مف انادص امهثم ةدحاول امم دحآ مس و یرخالا هحكستي نأ ىلع وأ یرخالا عضإ

 لوةةلاريسفالل قناوملا وهو : لاق « ىعفاشلا نع حيحصلا هدانساب قمبلا هقاس اذکم « خوسنم وهو لب هلا لوسر

 ىف هصآ رهاظو « ناللببلا ىلع « ءالمالا » ف صنف ارهم كلذ عم ىمس اذا اميف ىعفاشلا صن فلتخاو « ثيدحلا ىف

 : لافةلا لقو « بهاذملا لهأ نم فالحلا لمني نم یعناشلا نع لقنلا ف رصتقا كلذ لعو « ةحصلا « یصتخا و

 : باطلا لاقو . كننب حاكن ىل دقمنی ىت> ىتنب حاكن كل دقعنیال لوقو هن أكف « فيقوتلاو قلما نالطبلا ىف ةلعلا

 ری رثت و « هداسف ق فالخ ال ام وهو امئاضءآ نم اوضع ىنثسيو ةأرما جوزت لجرب هءشي ةريره ىأ نیا ناك

 ةلماكلاا ةتروص : ءطيسولا » ىف یازخا لاقو . ىرخالا انادص هلمجب ثدح ابعضب ىنئتسيو هتل و جورب هنأ كلذ

 دقعلا امممو ؛ ىرخالا اتادص امهئم ةدحاو لک عضب نوكي نأ لع كئنبا ىنج و زت نأ لع ئنبا كتجوز لوقي نأ

 رخآ ءیش عضبلا عم نوكي الو : دازب نأ ىغبفي « ىذمرتاا حرش » ىف انخیش لاق . كتنبا حاكسز دقمنا یتبا حاکن

 ةيميت نبأ حجرو « ربملاركذ كرت نالطبا ةلع نأ ىلع صن دمحأ نأ قرخلا لقنو : بهذملا ىف هم رحت له اقفتم نوكيل

 ىف ذوكذملا دیس رهاظ وه دمحأ هيلع صن ام : ديعلا قيقد نبا لاقو « عضولا ىف كيرشتلا ةلعلا نأ « درحا , ىف

 هتمزالل ركذ كلذ نوكي نأ لمتح ناك ناو « كلذ داسفلا ةبج نأب رعشي هناف « امهتيب قادضالو ةيف هلوقل ثيدحلا

 ىذلاةناحير یآ ثيدح هدیژرو « ىلا ىف لخدم هل قادصلا مدع نأب روعش هيفف ةلابا لعو : لاق مث « داسفلا ةرجل

 روبخاف هتمص ىف اوفلتخا نکا و « زوحي ال راغشلا حاكن نأ ىلع ءاللملا عمجأ : ربلا ديع نبا لاقو . هركذ مدقت

 ةيفئملا بهذو .ىعازوألا نع دذنلا نبا هاكحو < هدعو ال لوخدلا لبق خسف كلام نع ةياود قو « نالطبلا لم
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 روث ىنأو قعاو دحأ نع ةباورو ثللاو ىروثلاو لوحكمو ىرهزلا لوق وهو« لثلا ربم بوجوو هت ىلإ ۱

 كلم وأ هللا لحأ ام الإ تامرحم ءاسنلا نا : یعفاشلا لاق نکل . ةرجلا فالتخال « ىعفاشلا بهذم ىلع لوق وهو
 ميرحتلا دک أ حاکش نع ىهنلا درو اذان « نیم

 اوممجآ : یوونلا لاق « تخالا رکذ یرخآ ةياور ىف مدقت دقو « لاثم راغشلا ريسفت ىف تنبلا رکذ : ( هيبت )

 عا هللاو ‹ كلذ ف تانیلاک نهريغو خالا تانب و تاوخالا نم تانیلا ريغ نآ ىلع

 ؟ دحأل اهسفن بي نأ ةأرلل له اپ س8

 مک تب ”ةلوخ تناك » لاق هيبأ نع ماشه انثدح_ليضف نا انئدح مالس نب دمت شو - ۳

 تزن الف ؟ لجرال امسفن به نأ ةأرملا ىستست امأ : ةشلاع تلاقف « كب ينل نهسفنأ َنِبَهَو یئاللا نم

 بلا دیعس وبأ هاور .«كاوّم ىف عراسي "الإ كبر ىرأ ام « لا لوسر اي : تلق < "نونم هاشن نم شرو

 شب ىلع مومضعب یر « ةشئاع نع ويبأ نع ماشه نع ةدبعو رشب نب دعو

 اهادحإ : نيتروص لراننپ اذهو « كلذب ابحاكت هل لحیف ىأ ) دحال امسفن بهت نأ ةأرملل له باب ) هلوق

 هزاجأو « حاكنلا نالطب ىلا رولا بهذ ىلوالا ةروصلاف . ةبملا ظفلب دقملا ىناثااو « رپم رکذ ريغ نم ةيا درجم

 مل ربع ال نأ طرشو ةبملا ظفلب جوزت نا : یعازوالا لاتو « لثلا رپم بحي اولق نکلو « ىعازوألاو ةيفنحلا

 ةنأو 2ك هصئاصخ نم كلذ اودعف 14 نینمولا نود نم كل ةصااخ ) لامت هلوق روما ةجحو . جاكللا حصي

 ال ل صنعت ةمهاولا نا دارلا نأب كلذ نع نوزیجا باجأو ۲ لآملا قالو لالا ىف رپم دریغ ةبما ظفلب جودي

 امال« جيورتلا وأ حاكنلا ظفلب الإ حصي ال حاكذلا نأ ىلا ةفئاظو ةيعفاشلا بهذ ةيئاثلا ةروصلاو . ةبملا قلطم
 مهل ىواحطلا جتحاو « تايانكلاب حضي هنأ ىلا رثک لا بهذو . ثيدحلاو نآرقا امم درو ناذالا ناحيرصلا
 لاق ) هيبأ نع ةورع نبا وه ( ماده انثدح) هلوق . دصقلا عم ةنايانكبو هحنا رصب زوي ةلاف قالطلا ىلع سايقلاب

 ركذ دقو . ةشئاع نم هلح هنأب رمشي قایسلا نكل ؛ ةصقلا نمز كردي مل ةورع نال « لسرم اذه ( ةلوخ تناك

 ىبأ قيرط نم بازحالا ريسفت ىف مدقت دقو « اقيلعت ةشئاع ركذي هيف حرص نم ةباور قيرطلا هذه بقع فنصملا

 نب ناثع جوز تناكو « ةياسلا صقوألا نب ةيمأ نيا ىأ ( مکح تنب ) هلوق . الوصوم كل ذک ماش نع ةماسأ
 ةياور ىف عقو اذکو ( نمد یاللا نم ) هلوق ٠ ةيمأ ىنب نم اهمأو , مالسالا ىلا تاقياسلا نم یهو « نومظم
 نهريسفت مدقت دقو تابهاولا ددعتب رعشي اذهو « نهسفنأ نبهو یاللا نم راغآ تنك تلاق » ةروكذملا ةماسأ ىبأ
 تلاق » ةشئاع نع ةورع نع تاقلعلا ف اهركذ قلا بدؤملا ديعس ىبأ ةءاور ىف عقوو « بازحالا ةروسريسفت ىف
 نم كلذ وع وأ , كلذ ىلا ةقباسلا انآ ليوأت ىلع لوح اذهو < كح تنب ةلوخ مثلي ىنلل ابسفن تبهو یتا
 دمع ةاود قو ( ابسقن بهت نأ ةأزملا ىحتست امأ : ةشئاعتلاقف ) هلوق ۰ قاطلا رصحلا ىضتقت ال ىنلا هوجولا

 نب دمت ةباور ىف داز ( اهسةن بهت نأ ) هلوق ۰ نوسفنأ نيهو اللا ریمت تناك اأ ةفئاع نع ةلوصوملا رشب نا

 اذهو « ءىجرت هللا لزناف » نابلس نب ةدوع ةياور ىف ( ءاشت نه ءىجرت: تلزم الو )ەلۋ . « قادص ريغب و رشب
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 دقف الاو ءاسنلا املع تمجط ىنلا ةريغلا حيبقتلا اذه ىلع ةشناع تلح ىطرقلا لاق «ببسلا اذهب ةبآلا لوزن نأ قربظأ
 ىف عراسي الإ كبر ىرأ ام ) هلوق . اليلق ناكل نیقد هل ن زکلم ول ءاسنلا عيج نأو كلذ هيبنل حابأ هللا نأ تملع

 لوق اذه : ىطرقلا لاق « كاضر ف ىأ « كاوه ىف كل عراسي كبر یرال ىلا » رشب نب دم ةياور ف ( كاوه

 لع لصال لب ىنا ىلا ىوملا ةفاضاف الاو , هللا الإ دحآ الو مدمحأ ام اموق عون نم وهو « ةريغلاو لالدلا هزرا

 نفتغي ةريغلا نكلو ؛ قلآ ناكا كناضم ىلا تلاق ولو , یوماب لمفي الو ىوملا نع قطني ال ةنال « هرهاظ

 ديزي ةشئاع نع هيأ نع ماشه نع ةدبعو رشب نب دمو بدؤملا ديعس وأ هاور ) ) هلوق ۰ . كلذ لثم قالطإ ۱ اجال

 قبيبلاو ريسفتلا ف ةي ودم نبا اباصوف حاضولا ىبأ نب لسم نب دمع هاو ديغس ىبأ هیاور امأ ( ضعب ىلع مبضعب

 «مكح تنب ةلوخ هلي ی دلل اهسفن تبه و ىتلا تلاق » هيلع تون اک ارت هنع محام ىأ نب روصنم قبرط نم

 امأو « ةدنافو ةداز نم هيف ام تشيب دقو « ثيدحلا ماتب هئع دحأ مامالا اباصوفرشب نب د ةياور امأو ءابسح

 رشب نب دم ةياور وحن یهو هقب رط نم هجام ناو ملسم اباصوف ناميلس نيا وهو ةدبع ةياور

 و حکن ساب ۳۰

 نبا انف لاق ديز نب رباج انادح ورع انريخأ ةي ' نبأ ةربخأ ليما نب لا انشر - 4

 « مر ودر 2 ىلا 7 جوزت م laye یفر سابع

 « كلذ ىف سابع نبا ثيدح ريغ ایش بالا ف ركذي مل هنال « زاوجلا ىلا جت هن أك (مرحلا حاکن باب ) هلوق :

 وبأ وه ديز نب رباجو « دانید نبا وه ( وزع انرخآ ) هلوق . هطرش ىلع هدنع حصر مل هن أك عنلا ثيدح جر لو

 سابع نبا نع ءاطع نع یعازوالا قيرط نم جلا رخاوأ ىف مدقت ( مرح وهو لی ىنلا جوز ) هلوق ۰ ءاثمششلا

 ةنومیم لر ینا جوز ”» یاسالا دنع سايع نبأ نع ةروكذملا ءاطع ةباور قو « مرح وهو ة ةنوهيم جوزا " » ظفار

 یعاذوالا ثیدح ظفلب ةمركع ةءاور نم ءاضقلا ةرمع ىف مدقتو «هابا اہک أف سابعلا ىلا اهرما تلعج مر وهو

 نبأ ثيدح عفدي ءىش یب 3 دو ابا نإ هال تاق : م مالا لاق , فرسب تئامو « لالح یهو ام انبو هدازو

 ینچوزت لوقت ة ةلومیمو « نایع نبا مو : ا ف : لاق لاو - هت عم ىأ تب سايع

 هيد عمجو ) لسم هجرخأ « كني الو مرحلا مكتب الو نامع ثيدح ساپ نبا شر نوح ضراع دقو . ها لالح وهو

 تفاتخا : ربأ دبع نبا لاو ٠ ىزلا صئاصش نم هنأ لە سابع نیا ثیدح لمح شایع نبا تب دح نيبو

 حی سابع نیا ثيدحو « یش قرط نم تءاچ « لالح وهو اجوزت ةنأ ةاورلا نکلا ۽ محلا اذه ىف رانالا

 ةجحلا بلطتف اضراعتی نأ نریم لا وحأ لفأف « ةعامجلا نم مولا ىلا برقأ دحاولا ىلإ مولا نکل , دانسالا
 ىف فحبلا جا باتک رخاوأ ىف مدقت ذقو ۾ ها دمتعلا وف مرحلا حاكن عنم ىف حیحم ناهع ثيدحو ؛ امهريغ نم

 مطب حك الو هلوأ حافب مكتبي ال » هيف تبث هنأب بقعتو « ءطولا ىلع ناثع ثيدح لمح نم مہم نأو اصخلم كلذ

 « ةدعاق دبع ةنأب نامع ثیدح حجريو € ةيلع بطخم الو د ةدايز نابح نبا حي ىف عقوو € باخ الوهلوأ

 ريصن یدمادلف نم نأ ىر ناک سابع نا نآ اف: تالاتحالا نم اءاونأ لمتحت نيع ةعفاو سايع نبا ثیدحو

 نوكيف ؛ ةلوميم اف جور 7 ىلا كلت * ربع ىف ىدحلا داق ناک و ىنلاو « ج سا باتک ىف هنغ كلذ رب رقت مدقت اک امري



 تین لا طا
 ناك هنأ كلذو « مارحالاب سبلت نكي ل ناو ىدملا دلق نأ دعب اميلع دقع یا مرح وهو ابجوز' مپ هلآ هقالطا
 نباو هع رخ ناو یذمرتلا جرخأ دقو ٠ ىلا نم ارج وزف سالا ىلا اهرمآ تام أبي عفا ر ابآ املا لس نأ

 فا ه عقار ىبأ نع راسی نب نا, یاس نع نجرا دبع ىنأ نب ةميبر نع قارولا راهم قيرط نم امبرحيم ىف نابح
 ادحأ لعنال : ىذمرتلا لاق « اهتب لوسرلا انأ تنکو . لالح رهو ام ىنبو لالح وهو ةنوهيم جودت لب ینا

 جوز سابع نبا لوق نأ اهتمو . السرم ناییلس نع ةءيبر نغ كلام هاورو « رط» نع ديز نب داخ ريغ هدنسآ

 رهشلا ىف ىأ « امرح ليلب یرسک اولتق د ىشعالا لاق « مارحلا رپشلا ىف وأ مارحلا لخاد ىأ مرحب وهو ةن میم
 مز ناج> نبا حنج ليوأتلا اذه ىلاو « مارحلا دلبلا ف ىأ ءامرع ةفرلخلا نافع نبا اولتق » رخآ لاقو « مارا
 « لالح وهو ةثوميم جوزت ب ىنلا نا » مصالا نب ديزي ثيدح اضيأ سابع نأ ثيدح ضراعو . هح. یف هب

 دز نع رخآ هچو نم لسم جرخأو« سارع نبا ةلاخ ت'اكاك هالاش تناكو و لاق یرهزلا قبرط نم سم هچ

 « سابع نبا ةلاغو ینلاخ تناکو : لاق « لالح وهو اهجوزت لب هلا لوسد نأ ةنوميم ىنآثدح د لاق مدالا نبا
 نبا نم ءاطع نع یعازو لا قیرط نم قبلا جزغآ و «دواد وبأ هجرخأف دحأ هيلا راشأ ینلا بيسملا نبا رثأ اءأو
 : یربطلا لاق ؛ لح ام دعب ال اهجوزت ام هتل اع تناک ناو سابع نبا لهذ بیساا نب دیم لاقو : لاق ثيدجلا نمارع
 مث ابيف رابخالا تضدامتف ةنوميم ةصق امأو « ناثع ثيدح ةحصل داق مرحلا حاکن نأ اندنع لوقلا نم باوصلا
 سابعلا ىلا تعب ناك مب ىذلا نال عقو اما ةن وميم جاوذ ىف فالتخالا نأ تینا : لاق بوبآ قبرط نم قاس
 ر# نأ تبث ذقو ؛ مرحأ ام دعإ مهضعب لاقو « هلي يذلا مرح نأ لبق امحكنأ مب لاقف ؛ a; i ءانإ ابحكتيل
 ىف تمدق : ( هبات ٠) تبث نع الا اذه نوکی الو ةنأ سما نيبو حکن مرح نيب اوفرف ةباحصلا نم امهريغو ايلعو

 قيرط نم ىنامنلا هجرخأف ةشئاع ثيدح امأف « ةريره ىبأو ةشئاع نع احيمح هلثم ءاج ساع نبا ثيدح نأ جحلا .
 لاسرالاب لعأ ام رشک أو « نابح نا هححصو اعم قورسم قيرط نم رازااو ىراحطلا هجرخأو ,هنع ةياس ىنأ

 ةكيلم ییآ نبا نک دوسالا نب ناثع نع معاع وبأ انأبنأ له نب ورع !:ريخأ  قئاسنلا لاقو . هيف حداقب كلذ سيلو
 ةشاع عد: لاقف « ةثئاع هيف سيل ةعقرلا نم الع تيلمأ تنأ : مصاع فال تلق ىلع نب وربع لاق « هلثم ةشئاع نع

 هبجرخأ ةريرهىبأ ثيدح امأو اضبا ىوق دهاش وه نكل « ةصقلا هذه الول حیحم داثسإ اذهو « هيف رظأأ ىتح
 لوق ىلع در هيفو « ةشئاعو سابع نبا ییدح دضتع هنکسل « فوض هيفو ءالعلا وبأ لماک هدانسا قو ىنظفرادلا

 السم دهاجمو يمشلا نم ءاجو ۰ مرحم وهو جوذت ی ىنلا نأب ةباحصلا نيب نم درفت سابع نبا نا ربا ديه نبأ
 حاکن نع اسنأ كل أس : لاق ركب ىلأ نب دح نب هللا دبع قيرط نه ىواحطلا جرخأو « ةببش ىبأ نبا امبجرخأ هلثم
 نأكو ؛ ةب ةربع الف تا لب اقم ىف سايق هنكل « یوق هداذ-او عيبلاك [ الإ ] وه لهو هي سأب ال : لاقف مرحلا
 ناثع ثيدح هغابي مل اسنأ

 [ريخأ ةا حاكن نغ لي هللا لوسر ىهن سیساپ - ۱
 نب دن نب ندا یتربخآ لوقي "ىرهذرا م هنأ و نا انگادح "لیماس| نب كلام امری - 0

 مول نءو ةعتلل نع یہ لب ىنلا نا » سابع نبال لاق هنع هلا ىضر الع نأ امهيبأ نع هللا دبع هوخأو “لع



 ۱۷ ۵۱۱۵-0۱۱۹ ثيدحلا

 « ريخ نمز ةيلهألا رجلا

 سابع نا ترس » لاق 5 رح ىلأ نع ةبعش الح e انث دح 8 راشب ْن دم شی — ۵

 ۰ ۵ دل ۱ ۰ 03 ۳ ۳ 4 5 ۳ 3 ۳9 ۳

 لاقف یوم وأ هلا مالا فو « دیدشلا لالا ىف كلذ اعا : ها ىل وم هل لاقف ۽ صخرث ءاسنلا ةعتم نع لا

 6 مع : سابع نبا

 ةماسو نا دبع نب راج نع دم نب نسحلا نع ورع لاق ن ات دح لع شر - 6۱۱۸ ¢ ۷

 ¢ اومتمتسآ نأ کل نأ دو ها لاق ا نا لوسر لوسر أو 1 ےشیج ف اک الا و ألا نا

 « اوعتمتساف

 0 اأ 2 هل هلا لوسر نع هيا نع عوك لا ن ةلس ْن ساي یئدح بذ نآ نا لاقو - ۹

 ایل ناک "یشآ ىردأ اف . اکر اتت اكراتتي وأ ادیایب نأ ابحآ ناف « لايك ثالث اهبنيبام 5 رشف انف اوت ةأرماو

 خوسنم هنأ لطي "ىبلا نع ىلع نی دنو : هللا دبع وبأ لاق . « ةّماع سان ما « ةصاخ

 . ةقرفلا تعقو یضقنا اذاف لجأ ىلا ةأرلا جوز ىنءي ( اريغأ ةمتلا حاكن نع علي ىنلا ىهت باب ) هلوق

 بابلا ثيداحأ ىف سیل و . مالا رخآ ىف عقو هنع ىبنلا نأو احایم ناک هنأ هئم موفي « اريخأ و ةجرتلا ف هلرقو

 ةد ثيداحأ ةدع تدرو دقو « خوسام هنأ نيب املع نأ د بابا رخآ ىف لاق نکل كلذب حيرصنلا اهدروأ ىلا

 لاق یرهزلا قيرط نه دواد وبآ هجرخأ ام ةب وہا ةاف ولاب ادمع !مفام برقأو « امف نذالا دعب امنع ىبنلاب ةحيرص

 ثدلح هنأ ىلأ لع درشآ « ةرس نب عید هل لاقي لجر لاف « ءاسنلا ءم رک اذ زبزولا كوع نب نع درع گو

 اذه دعب - دیعم نا وهو اذه ةرس ثيدح ىف فالتخالا ركذأسو < عادولا ةجح ىف اهنع یہ كر هللا لوسد نأ

 نباب فرعي ىذلا ره د هوبأو , بلاط ىنأ نا ىأ ( ىلع نب دمع نب نسحلا رغ ) هلوق . لدالا ثيدحلا

 هتیاود نم لسغلا ىف هل مدقنام امنه , اذه ريغ ىراخبلا هل جرخأف نسحلا امأ . دمع نب هللا دبع هوخأو « ةيهناملا

 اج نع رخآ بايلا !ذه ىف هل یتآرو , رباج نع مشاه وأ هتینک-ف دع نب هللا دیو هودآ اأو عوك الا نب ةلسو رب

 ىف ىرخأ قبرط هل تمدقت دقو « لجملاو یاسنلاو دءس نا هقثرو « ثيدحلا اذه یوس یراخیا ىف هل سولو

 ۱ عضارلا ىف هنرقو ؛ لولا كرت ىف یرخآو , جابذلا بانک ىف ىرخأ ىنأتو « یزادلا باّتک نم رخ ةوزغ

 ناکو لغ نب دمع انبا هللا دبءو نسحلا ان رخ » ىرهزلا نع ةئييع نا نخ خدا قارکذو ‹ نسلا هيخأب ةثالثلا

 ةيقبسلاو ها « ةيئبسلا عبي هللا دود ناكو « انسفنأ ىلا امهاضرأ نسحلا ناكو د نا.ةس نع دمحالو « امبقثوأ نسحلا

 «هيأد ىلع ديبع ىبأ نب راتخما ناکو ء ضقاورلا ءاسؤر نم وهو « أبس نب هللا دبع ىلا نورسني ةدحوم مث ةلمبع

نم هنم روظ ال مثک | هقراف مث ةعيشلا هتبحأ مهلتقف نيسحلا ةلتق عجتتو ةفوكلا ىلع بلغ الو
 نم ناكو « بيذاك الا 

 .نامزلا رخآ ىف جرم یتح توميال هنأو ىديملا هنأ نومعزب اونا . بلاط ىبأ نب ىلع نب دع ةالاوم ةيئبسلا یار

 نب نايلس ةيالو نخآ ىف مشاه وبأ تامو . اذه مشاه ىبأ هنبا ىلا راص هدمب سالا نأ معزو و٤ رقأ نم مهند



 جاش باتک ا ۱ ۱۹4۸

 نب يع قیرط نم « تآطوملا » ق یطقرادلا ةياو ىف ( امم أ نع) هلوق . نيعستو عسن وأ نام ةنس كلما ديع
 بلاط ىبأ ني ىلد نب دم ااا نآ هارخا دم ىنبا نسل او هللا دمع نآ یرهزلا نع كلام نع د یراصن الا كيعس

 لبق اياع نا » ظفلب لیبل كرت ىف ثيدحلا اذه هل هثيدحت نایب نآس ( سابع نبال لاق ايلع نا مو . ءامهربخأ
 ىنطقرادلا دنع كلام نع اههالك ديوس ن یو ىررألا ةءاور قو« اسأب ءاسنلا م یرال سابع نبا نأ هل

 نع « بشه نع روصنم نب ديعس هجرخأ و « تع امأ : لاقف ءاسنلا ةمتم ىف یفپ وهو سابع نبا عم ايلع نا د
 سأب ال هنأ ءاسنلا ةعتم ىف ىتفي وهو سابع ناب ىم ايلع نإ ه هظفاو كلام ركذ نودب ىرهزلا نع ديعس نب ی

clىو «هئان لجر كن] نالفل لو بلاط نآ نب ىلع عس » هنأ هدنسإ كلام نع ةو وج قي رط نم لو.  
 « هات ورما كنا : ىلع هل لاق ءاسنلا ةعتم ىف نابع ناو ىلع ماکت د اضيأ ىروثلا قيرط نم ىنطترادلا ةياور

 رمعم قيرط نم دال و «سابع نبا ايالبم : هل لاقف ءاسألا ةعتم ىف نيلي سابع نبا عمد هنأ رخآ هجو نم لسمو
 . ةعزملا حاكن نع ىهت نايفس نع دمحأ ةياور ىف ( ةعتملا نع ىم لِي ىنلا نأ ) هلو ۰ « ءاسنلا ةعتم ف صخد د
 هرخآ ءارلاو هلوأ ةمجعملاب « ري د ىرهزلا نع ةاورلا جیب اذكم ( رخ نمز ةبلهالا رجلا مو نعو ) هلوق

 نين و و هلوأ لمع « نيذح » لاق هناف ثردحلا اذه ىف كلام نو ديعس ن ى نع ىقثلا باهولا ديع هاورام الإ

 نع ىرخأ قبرط نم ىنطترادلا ةجرخأو « باهولا دبع هب درفت مد هنأ ىلع انو ىنطنرادلاو یاسنلا هجرخأ
 ىف یه د ظفلب هنع ىرهزلا نع دشار نب قع) ةياور كلذ نم برغأو هباوصلا ىلع ريخ لاقف ديعس نب ئحي
 قوبلا ىحو ؛ نمل فرظ هنأ رهاظلا ( ريخ نمز ) هلوق ۰ اضيأ ام وهو ءقعثلا حاکن نع كويت ةوزغ

 امو : قوبلا لاق « ةمتملاب ال ةيلهالا رحاب قلعتي « ريبخ موي » هلوق : لوي ناك ةنييع نب نايفس نأ ىديملا نع
 باتک نم ريبخ ةورغ ىف ىضم دقو « ةعتلاب قاءتي فرظلا نأ حرصف هريغ امأو ء هذه هتياود ىف یب لمتحم هلق
 را مومل ندو ءاسنلا ةعتم نع ريخ موب مقلب هلا لوسد ى » ظفلب كلام قيرط نم حئايذلا ىف یاب و یزاغلا
 نع رع نب هللا دیبع ةياور ىف لیلا كرت ىف ىتأيسو « اضيأ ةنييغ نبا ةءاور نم لسم هجرخأ اذكهو « ةيلهالا

 «سابع نبا اي الهم لاقف » هقيرط نم دازو لسم هجرخأ اذكو « یخ موب اهنع یبت ےب قا لوسر نا » ىرهزلا
 یبن ےب هللا لوسر نا : هل لاقف , ءاسنلا ةعتم ىف صخر سابع نبا نأ هفلب » هنأ هدئسإ روعم قيرط نم دمحألو

 «كلام ةياود لثم ىرهزلا نع ديزي نب سنوي ةياود نم لسم هجرخأو ءةيلهألا رجلا مومل نعو « ريخ موي اهنع
 سلا ركذو « كاذك ىرهزلا نع م الث ديز نب ةماسأو سنوبو كلام نع بهو نبأ قيرط نم ىنطترادلاو

 كاذ ريغ قوأ كلذ دعب ةعملا نعو « ربيخ ماع ةيلهالا رمل لك نع یه » ظفاب ىرهزلا نع هاور ةئييع نبا نأ

 قعإو یدیماو رع ىنأ ناو دمحأ هجرخأ دقف « ةنيبع نبا ةياور نم هرأ ل هركذ یذلا ظفللا اذهو ها « مويلا
 « هتنيب اک «حاکن » ظفل داز نم مهم نکل « هقيرط نم یداخبلا هجرخأ ینلا ظفللاب ةئييع نا نع مدين أسم ىف

 نع لسم هجرخأو « دياولا نب سابعلاو یموم نب ميهارباو ةييش ىبأ ن, ناثع قيرط نم ىليءامسالا هجرخآ اذكو
 هجرخأ اذکو « كلام ظفل لثمب ةئيبع نبا نع اعيمج برح نب ريهذو ريم نب هللا دبع نب دمو ةبيش ىبأ نب ركب ىلأ
 لاكش] ىلع هیبفت ثيدحلا اذهب لصتيو : ليبسلا لاق « موي د لدب « نمز » لاق نكلل ةنييع نبأ نع روصنم نب ديعس
 نبظي ىنلاف : لاق : رثالا ةاورو ريسلا لهأ نم دحأ هفرعبال "یش اذهو « يخ موي ةعتملا حاكن نع ىهلا هيف نال



 ۱۹ ۰۱۰۱-۵۱۱۹ ثدجحلا

 نا دبع نبا رک ف « ةئيبع نبأ نع لقنلا ىف هريغ هبلا هقبس هلاق ىذلا اذهو ؛ یرهراا ظفل ىف ريخأتو مدقت عقو هنأ

 ةع امأو ؛ ةيله الا رمنا مومل نع ريخ نهز ىمهنلا نأ ةئيبع نبا نع ركذ ىديحلا نأ غيصأ نب مساق قبرط نم
 لاق هنع یلسلا ليعامس] ىبأ نع خیصآ نب مساق قيرط نم « ىديخلا دنسم » تعجار مث « بییخ موي ںیغ ىف ناکف
 لاق « ةعتلا حاکن ىنعي الو ,ربیخ نمز ةيلهالا رجلا مومل نع ىب هنأ یعپ : ةنييع نبا لاق ثيدحلا قايس دعب
 امف صخر يقلي هنأ ىف ثيدحلا ةصل لاق اک نوکی نأ هبشي ؛ قبلا لاقو ٠ سانلا رثك أ اذه ىلعو : رل دبع نبا
 وبأ لاقو . شابع نيا ىل ةجملا ةب موقتل اریخآ ىلا عقو اذإ الإ ىل جاجتحا متي الف اهنع یمن مت كلذ دعب
 مع تكسف ةعتملا امأو را مو نع ريخ موي یہ هنأ ىل» ثيدح یعم : نولوقب ملا لما تعم هح ىف ةناوخ

 ) قوبلا هملا رادآ 1 سيخ نمز دمب اف ةمخرلا نم تام | ىلع ءالؤمل لماحلاو . ها تل موي lie ی إو

 «هنایب ىآيس اک برق نع ابنع ىبنلا عوقول حتفلا موي اف ةصخرلا هغلبت مل ايلع نأب كلذ نع لاصفنالا نكمي نکل
 ةعتاا نع رع نبا لأس الجر ناو هللا دبع ن ملاس قيرط نم هحمصو ةناوع وأ ةجرخأ ام لع ثيدح رهاظ ديؤيو

 «نیفاسم انک امو رييخ موب ابمرح تلم هللا لوسر نأ لع دقل هللاو : لاقف . اف لوي انالف نإ: لاقف ۰ مارح : لاقف

 مث + كوب ةوزغ ىف لاق نم ةياور كلذ ىف ىور ام برغأف ةعتملا حاکن مرت تقو ىف فلتخا دقو , ىلوهسلا لاق

 نم رسم هجرخأ اک حتفا ةوزغ ىف ناك كلذ نأ اپعرح ىف روداو « ءاضقلا ةرمع ىف ناك كلذ نأ نسحلا ةيادد
 لات نمو لاق « عادولا ةجح ىف ناك هنأ دواد وبأ ابجرخأ عيبرلا نع ةءاور قو« هيبأ نع ةر نب عیب رلا ثبدح

 مث « ربيخ : نطاوم ةتس هيلا راشآ ام لصحتف . ها حفلا ماع لاق نا قفاوم وهف ساطوآ ةوزغ ىف ناك ةا ورلا نم
 دق ةياور ىف تعقو امال نينح هيلع قبو . عادولا ةجح مث« كوبت مث « ساطوأ مث « حتفلا مث ٠ ءاضقلا ةرع
 ٠ .ةدحاو نينحو ساطوأ ةوزغ نوكل وأ « اهتاور أطل ادع ابكر وأ اهنع لهذ نورك نأ اماف « لبق اهيلع تهن
 ةينأب لدت ال ما ین نا د ةريره ىنأ ثيدح نم هقيرط نم ناپح نباو هب وهار نب قحع) !مجرخأف كورت ةياور اماف
 : لاقف . نبنم اوعتمت اوناكءاسن « هلأ لور اب : اولاقف ؟ اذهام : لاقن « نيكبي ءاسن عمو حبب أصم ىأر عادولا

 ةوزغ لا 22 هللا لوسر عم انجرخد لاق راج ثيدحح نم ىزاحلا هج رخآو «ثاريملاو قالطااو حاكنلا ةعتملا مده

 انركذف ما هقا لوسر ءاجل « انلاحرب نفطي نهب انعتمت انك دق ةوسف تداچ ماشلا لپ ام ةبقعلا دنع انك اذ]یح كوبت

 .« غادولا ةيفث ییمسف ذئموي انعداوتف , ةعنملا نغ یپنو هيلع ىنئأو هللا دم ابيطخ ماقو بضغف لاق « هل كلذ

 ةدايزلا هنهو ءاهدمب الو امابق تناکام ه دازو هقيرط نم قازرلا دبع ابجرخأف ىرصبلا وهو نسحلا ةياور امأو
 نع ة>حيم قيرط نم دوصام نب ديعس هجرخأ دقو تیدحلا طقاس وهو « ديبع نب ور اهيوار نم ة کنم

 نم اضیآ لسم ىف تنبثق ساطوأ امأو : لات اك لدم حیحم ىف تتبثق حتفلا ةورغ امأو . ةدايزلا هذه نودب نسحلا
 هلوق امأو . هيب أ نع ةربس نب عيبرلا ثيدح نم دواد ىبأ دنع عقوف عادولا ةج> امأو . عوك الا نب ةملس ثیدح
 قايس قو «لاوش ىف ساطوأ ىلإ اوجرخ م ناضمر ىف ناك حتفلا نآل ءرظن هيفف حتفلاو ساطوأ نيب ةفلاخ ال

 « ءأسنلا ةعتم ىف انل نذاف « حتفلا مقلب هللا لوسر عم ازغ هلا » ظفلو « تمرح یتح ةكم نم اوجرخي مل مهتأ سم
 قو « ايهرح ىتح جرخأ ملف ءاهنم تعتمتسا مث لاق نأ ىلا « ةأرملا ةصق ركذف  ىوق نم لجرو انآ تجرظ
 ثيدح ىف مدقت ناكم ريم نبا ثيدح لثمب « لوقي وهو بابلاو نكرلا نيب ام اِ ها لوسر تر » هل ظفل

 ىرابلا حق © ٩ جم 3 :



 حاكنتلا باتک ۔ وب ۱ ۱۷.
 موي ىلا كلذ مرح دق هللا ناو , ءاسنلا نم عاتتسالا ىف کل كنذأ تنك دق ی سانلا اہآ اپ : لاق هنأ ريم نبا

 سا د هل ةياور قو « اھ انابن ىتح جرخت مل مث « ةكم انلخد نيح حتفلا ماع ةعتملاب انمآ » ةياور قو  ةمايقلا

 ظفل فو « نیفارفب لب هللا لوسر انمآ مث «انالث انعم نکف لاق ةصقلا ركذف - ءاسنلا نم عتقلاب هباحأ

 ساطوأ ماع ےب هلا لوسر ال صخرد اسم ظفلف ساطوأ امأف « ةمايقلا موي ىلإ اذه کموب نم مارح ابنا لاقفو

 ساطوأ ماع حتفلا ماع ىلع قاطأ نوكي نأ لمتع نكلا « ةراذلا نيشردحلا رهاظو « امتع یه مث «اثالث هما ق

 حقب نآ دعبد و مع 0 عمجا اذه نسح ال ساطوأ ةوزغ ىف ءاسألا نماوع-« م هقامس یف عقو وأد ؛ ارام

 الف كلذ ررقت اذاو « ةمايقلا موب ىلا تمرح اهثأب متفلاةوزغ ىف اهلبق خرما عقي نأ دعب ساطوأ ةوزغ ىف نذإلا

 ن٠ اهيفف ةحيحت امف ثيدحلا قرط تناك نإو رييخ ةوزغ امأو . حتفلا ةوزغ الإ ةلع ريغب ءىش تاياورلا نم حصي

 هنأل ةفيعض هل سارعو نسحلا لسرم نم هنوکل اف رثالا حصي الف ءاضقلا ةرحع امأو . مدقت ام ملا لهأ مالک

 ساطرأ و حتفا ىف اك ةدحاو ةنس ىف اناك امل بيخ مانأ دارآ هلملف هتوبث ريدقت لعو « دحأ لک نع ذخأي ناك

 نوکب نآ لمتحف « ةلاحلا كلت ین نیم اوعامتسا مهنأي خرما ةر ره ىنأ ثیدح ىف سيلف كوبت ةصق امأو . ءاوس

 « ةصخرلا ىلع رتساف مرضءي غلبب لف ادق عقو ىبنلا ناكوأ , ىبنلاو ذئنيح نم عيدوتلا عقو م اميدق عفو كلذ

 نب لمؤ» ةياور نم هناف « الاقم ةريره ىبأ ثيدح ىف نأ ىلع . كلذ ىف ىنا مدقتل بضغلاب یبثلا نرق كلذلف

 وهو ريدك نب دابع قورط نم هناف حمي الف راج ثيدح انا لاه اممم لک قو رابع 3 ةمركع نع ليعامسا ۱

 ناک ناف « ریو حصأ حتا ىف اهنأب هنع ةياورلاو  ةربس نب عیب رلا ىلع فالتخا ومف عادولا ةجح امأو . كورتم

 لبق هعمسإ مل نم هعمسی و عيشيل ىهلا ةداعإ دارأ ب هل لف « ىبنلا در ىوس دواد ىنأ قاس ىف سبلف هظفح

 لهأ مالك نم ريخ ةوزغ فو « حتما ةوزغو ربیخ ةدزغ یوس ارد احیح انلق أكن طاوملا نم قبب ملف . كلذ

 1 یہا نآ یوقیف ی ٠ تایدوپبا اب نوع2هتسو اووكي ل ةباحصلا نو یدفا و ی ميقلا نبأ دازو « مدقتام معلا ش

 سوال نورهاصب اوناهح ربيخ دوم نأب باج نأ نکع نکا « ةءدثم حاكسأ كانو عقي را نوت موي حق ۱

 لاق « لاق 3 لالدتسالا ضر الف نأ عملا مق و نم ماس نم كانه ن وكي نأ ذوجمأ مالسالا لبق جررخلاو

 قح رثنأو ربظأ نوكسيل دركت ميرحتلا نأ امهدح أ نارجو ةمتلا میرحت عضوم نييمت ىف : «ىواحلا» ىف یدروالا

 لاق اذطو ءارارم تحيبأ امن ىناثلاو « اهريغ ىف رضعال نم نطاوملا ضعب ىف رضحم دق هن ال هيلع نكي مل نم هءلعي

 مرغ هلاف اذه فالخم « هيتعت ةحابإلا نأب انذؤم ناك ىذاملا ميرحتلا نأ ىلا ةراش] «ةمایقا موي ىلإ» ةريخألا ةرملا ىف

 نع رخأتملا نطواا ىف امف نذالاب رهن لرالا در و « دمتعلا وه ىل الا اذهو « الصا ةحابإ هيقعتال دب وم

 امحابإو امي رحت نا باو ملا : یوونلا لاقو . حتفلا مث ربيخ ةوزغ ىن اك اب رحتب هيف حيرصتلا عقو ىذلا نامولا

 «ادب وم امم رحت تمرح مث ساطوأ ماع وهو حتفلا ماع تحيبا مث امف تمرح مثرييخ لبق ةحايم تناکف نيت م امقو

 حاکنلا لئاوأ ف مدقت دقو « نیل تخل ةعتملا نأ ىعفاشلا نم هر لقا و ۰ ةحابالا ريرك-: نم عنام الو : لاق

 عاتهتسالا ىف محل نذأف ةبرعلا مهلع تدتشا اوزغاذا | وناك مهنأ و ةعلملا حاکن ىف نذالا بؤس ىف دوعسم نبأ ثودح

 دعب عقب مل ةمايقلا موي ىلإ تمرح املأ ةريخآلا ةرملا ىف عقو الف « نذالا دعب ناموم لك ىف ررکشپ ناك یا لعلف .
 « اعم نيرمآلا ىف صخري ناك سابع نبا نأ ةعتلاو رجلا نع ىبنأا نيب لع عج ىف ةمكحلاو . لعأ هللاو نذإ كلذ



 ۱۷ ۰۱۱۵-0۱۱۹ تيدا
 کت تست نیس ی سس سس ام
 كلذ نأو امم نيرمآلا ىف ىلد هياغ درف « ةمعطالا باتک لئاوآ ىف ةيلهآلا رجلا ىف ةصخرلا ىف هنع لقنلا یأیسو
 ماع عقو ىذلا نذإلا نوكي نأ امإو . دحاو نمز ىف عقو اهبذع یبثلا نأو هرهاظ ىلد نوکی نأ اماف « رببخ موب
 هنآل رفسلا ىف زاوجلا خسف ىلع كورت ةصق ىف ثيدحلاو . مدقت اكمايأ ةثالث وهو نذالا ةدم رصقل ايلع خاب مل حتفلا
 « بكة بوت ىف ثيدحأا ىف هب حرص اكةديدش هيف ةةاملاو اديعب ارفس ناك هنأ عم رفسلا ءاشنإ لئاوأ ىف اهنع یہ

 ليبسلا لوق نع باوجلاو ٠ لعأ هللاو اهدعن امو یخ حتف دمب نم تنا ةديدشلا ةجاحلا یهو ةحابإلا ةلع ناكو

 نوءثمتي ةباحصلا نكن 1 ملا نا لوق نع باوجلا نم هتنيب ام رهاظ if عتمتس ءاسن راہ ى نكي مل هنا

 « ىبالا درج هيف امتاو « رييغ ىف اومتمتسا ماب حرمالا ثيدحلا ىف عقب مل مدقن اكل اقيف اضیاو ؛ تایدوپبلاب

 سپا و وزغن انك د لاق تسح دوعسم نبا ثيدح ىف مدقت ام هليلح ببسو الالح ناك ءاسنلا نم عمتلا نأ هثم لۇ

 اذکو « *ىثلا ةلق عم ةجاحلا وهو كلذ بيس ىلإ راشأف «بوثلاب ةأراا حکشن نأ انل صخرف لاق مث - "یشانل

 سانلاب تناك ةيزعل ةماللا ىف هلع ىنلا صخر امنا » ظفلب را دبع نبا هجرخآ ىذلا دعم نب لوس ثيدح ىف

 بس عافترال ةماملا نع ىهنلا بسانف ىسلا نمو لالا نم م,ءلع عسو رييخ تحتف الف «اهتع یہ مث « ةديدش

 ىلا ىزاذلا ىف عقت امإ] ةحابإلا تناكوأ ٠ قيضلا دعب هعسوتلا ىلع هللا ةمعن ركش مام” نم كلذ ناكو « ةحابالا

 ىلإ ةراشإ ابيف ةعتما نع ىبنلا غقوف ةنيدملا برقب ال كلذ فال ريبخو « ةقشمو دعب اميلا ةفاسملا ف نوكي

 مه نذأ ة وزملا مع تقشو حفلا ةازغ یهو ةدلا ةديعب ة رفع ىلا اوداع |( م ايف نذإ مدن: ريغ نم كلذ

 اذکهو « ةلس ةياور نم ىتاي اكاهنء ائاضقثأ دمب مارت مث ةجاحا امفد طقف مايأ ةنالثب اديقم نكسل ةعتملا ىف

 تبث نإ ادرج ىبنلا ابيف عفو أ ررظ کالاف عادولا ةجح امأو « نذالا دعب ىنا امف تبث ةرفس لك نع باجي

 الإو « ةيزع لوطالو ةدش ىف اون وكي ملف مهيلع عسو نا دعب مهئاسنب ايف اوجح ةياحصلا نال ء كلذ ىف ربخلا

 ةصق ىف دحاو ثيدحلاو ۽ امدیعق ىف هيلع فلتخا دقو «هنغ عيبرلا هتبا قب رام نم وو ه وار ةربس ثیدح جرخف

 ۰ لعا هللاو اهيلا ريصملا نيمتق حجرأ حتفلا نءز ىف اب ة-رصم لسم امج رخأ ىنلا قبرطاو « حيجرتلا نيمتف ةدحاو
 ةلموملاب باتکلا اذه حرش نم ضمب طخ هتأدو « ءارلاو مجاب ىعيضلا وه (ةرمج یا نع) هلو « ىناثلا ثيدحلا

 ةياود ىف تتبثو < اهيف ىأ (صخرف ) هلوق . هلوأ مضب ( لأسي سارع نبا تم ) لوق . فيحصت وهو ىازلاو
 « ديدغلا لالا ىف كلذ ا ( هلوق ٠ ةمرکع هنظاو « اع رص همسا ىلع فنأم ( هل لوم هل لاقف ) هلوق ۴ ىليءامسالا

 سابع نبا لاقن ) هلو . « لیلق ءاسنلاو دارجلا ىف كلذ ناك اما ١ ىليعامسالا ةياور ىف ( هوحن وا ةلق ءاسنلا فو
 ىراصنالا ةرمع ىبأ نبا وأ رجأبملا نب دلاخ نع ىرهزلا قي رط نم لسم داعو . ع قدصد» لیعاعالا ةاور ف (معن

 . نأ مالسالا لوأ ىف ةصخر  ةعئملا ىنعي - تناك امت - هتيادر ىف قعبلا هب حرصو ؛ سأبع نال ىنعي - لجر لاق »

 تلق : لاق ريبج نب ديعس قيراط نم ىبكافلاو ىباطخلا هجرخأ ام هدب رو « ريزنخلا محل مدلاو ةتيللك اميلا رطضا
 الا یه امو توتفأ !ذممام هللاو : لاقف . ةعتلا ىف ىنمي « ءارعشلا اپیف لاقو ؛ نابكرلا كابتفب تراس دقل سابع نبال
 ةئيملاك ىه اإ الا : هرخآ ىف دازو نيدج نب ديعس نع رخآ هجو نه قويبلا هجرخأو . راعضلل الا لعتال ةتیالک

 هله نسحآ دانساپ « راپخالا نم ررفلا ١ باتک ىف عيكوب فورعلا فلخ نب دم هجرخأو . ريزتخلا مملو مذلاو
 ' ترشأ ىذلا دعس نب لبس ثري دح قو . روك ذلا سابع نا لوق هرخآ ىف سیا نک « ةة اب ريج نب ديعس نع



 حاكتلا باتک - ۷ ۱۷۲
 رفسلا لاح ىف ةبزعلا بیس امف صخر ان ةعتملا نأ اماصاحو « ضعبب اهض) ىوقي رابخأ هذبف . هون ابیرق هيلا

 اعا د نسح دانساب رذ نآ ثیدح نم قبلا جرخأو . حاکسالا لئاوأ ىف ىضاملا دوم نبأ ثيدح قفاوي وهو

 ةعتملا تناك اما د لاق سایع نا نغ بمک نب دمع قيرط نم ىذمرتلا هجرخأ ام امأو «انفوخو انب رحل ةعتملا تناك
 هدانساف « هعاتم هل ظفحتف قيام ردقب ةأرلا جورتيف « ةفرعم ایف هل سبل دا مدقي لجرلا ناك« مالسالا لوأ ف
 ةياور ىف « رانيد نبا ود ( ورم لاف ) هلوق «كلاثلا ثيدحلا . اهت>ابا ةلع نم مدّ: ا فا ام ذاش وهو « فيعض

 ها ور نم لق ةنييع نا ثيدح نم بيرغ وهو « دانید نب وربع نعد نايفس نع ريزولا ىبأ نا قيرط نم ىليعامسالا
 ىلع هيل « نايفس قرط ريغ نم دانید نورع نع هدورول ًانمنعم هنوک عم ىراخيلا هجرخأ انإو « هنع هاا نم

 نبا نع قازرلا دیع هجرخأو « مساقلا نب حورو ةبعش قيرط نم لسه هجرخأ دق لاق اک وهو « ىليعامسالا كلذ

 نسحلا» خرج نا ةاود ىف عقوو « بلاط یا نی ىلع نب ىأ ( د نب نسحلا نع ) هأوق . ورمع نع مباك خرج
 نب نسحلا تهم“ » وربع نع ةروكذملا ةيعش ةءاود فو ء لدالا ثيدحلا ىف هركذ یضادا وهو ىلع نب دم نبا

 دقو « رياج ىلع ةبلس میدقت مسافلا نب حور ةياور ىف ( عوكالا نب ةملسو هللا دبع نب رباج نع ) هلوق . « دمي
 دنع نکلا « هنييعت لع فقأ مل ( شيج ىف انك) هلق . رپشآ رباج نع هتياور نکل اعیج دمي نب نسحلا اميكردأ
 ىف نساط وأ ماع علب هقا لوسر صخد ه لاق هيبأ نع عوكالا نب ةيلس نب سايإ نع سهمعلا فأ قيرط نم ملص
 , ةمجعم أهدعإ ةمن انحتلا نوكسو ميجا حب تااورلا حب ىف شيج طبض : ( هيبأت )۰۰ امنع یون 2 اتال ةعتملا

 هلق . هياء فقأ ملو ةروپشلا ةعقولا ناکم معاب نین ونو ةلمبملاب «نيتح» تایاورلا ضمب ىف نأ قامرکلا یحو
ê)لب هللا لوسر یدانم انیلع جرخ ه ةبعش ةاور ىف نكسل ..همسا ىلع فقا ل ( مل هللا لوسد لوسد  » 

 ةعتم ىنعي » هتياور ىف ةبعش داز ( اوعتمتساف اوءتمتست نأ كا نذا دق هنا ) هلوق ۰ لالب وه ن وكي نأ هبشی»

 رباج ثيدح لسم جرخأ دقو . ىضاملا لعفلا ظفلبو ىمألا ظفلب اهرسكو ةانثملا حتفب اومتهتساف طیضو « ءاسنلا

 قيرط نمو ر هللا لوسر عم اهاناعف و لاقف ةعتلا نع لس هنأ راج نع ةرضذ ىبأ نع اهنم « ىرخأ قرط نم
 قازرلا دبع نع عفار ن دم نم جرخأو « ردو ركب ىنأو 2 هللا لوسز دبع ىلع انمتمتسا و ماچ نع ءاطع

 «ثيرح نب ورع ناش ف ر امنع یہ یح د دازو ہوع ءارباج تعمس ریب زلا وبأ ینربخآ هد خرج نا نع

 ةفوكساا ثبر> نا ور مدق » لاق راج نع دانسالا اذهب هفنصم ىف قازراا ديع اا ثإرح نب ورمع ةصقو

 نب ةلس ةياور ىف قوبلا لاق « ريع امنع یهن نيح كلذف لاق ؛ فرتعاف هلأسف « ىلبح ورم اج یأف ةالوع عتمتساف

 «اهت ه ةدمتعم ةياور ىف هتيأرو نوللا حتفب « یبن» هاذطبض « امنع ى مث » لسم حيرخت نع اهانيكح ىتلا عوک الا

 « لمتحم وه انلق راج تبدح ىف اکر مع ةلس ثيدح ىف ىهاذلاب دارملاو نونا مضب یه لب ليق ناف : لاق فل الاب

 هنع دست لو < هيف نذالا دعب هيبأ نع دیعم نب ةريس نب عیب زأأ ثيدح ىف امنع و هللا لوسر یہ تبث کد

 هسنع لقن نمد ارباج لعل : لاقي نأ همامتو : تلق مس هيغل قفاوم رع ىوتف « هنع یهنلا دمب هيف نذالا
 اداچا ابنه هني | ر نأ ایا دافتسإ امو . ىبنلا مغلي مل ربع ۱۴۳۶ ی نأ ىلا 2 هدعب كلذ ىلع مثرارمتسا

 نآ قیرط نم هجام نا هجرخآ اف كلذي هنع حخرصتلا عقر دقو « هک هللا لوسر یہ ىلإ ادنتسم امد ىهن ااو

 اپهرح مث امالث ةعتملا ىف انل نذآ 2 هللا لوسر نا : لامف بطخ ردت لو ال و لاق ربع نا نع صفح ن ركب



 ۱۷۳ ۰۵۱۱۵-0۱۱۹ ثيدحلا

 هيلع یئاو هللا دم نملا رمع دعص و لاق هببآ نع رع نب هللا دبع نب ملاس قيوط نم قومبلاو رذنلا نبا جرخأو

 ترشآ یالا ةريره ىبأ ثيدح قو « « ابنع ی هللا لوسر ی دعب ةعتلا هذه نوحكسني لاجر لاب ام : لاق مث
 نع حيض دهاش هلو « ثاريملاو ةدعلاو قالطلاو حاکنلا ةعئملا مده : یر هللا لوسر لاقف » نابح نا حی ىف هيلا

 ( حلا بئذ ىبأ نبا لاقو ) هلوق ۰ هلبق ىذلا ف قيرط هل تمدقت « عبارلا ثيدحلا . قبيبلا هجرخأ بيسملا نب ديعس

 امهثبام ةرشعف اقفاوت ةأرماو لجر مآ ) هلوق . بد ىبأ نا نع قرط نم یمن وبأو ىليعامسالاو قارطلا هلصو

 یهو « حصأ ءافلابو « هحوتفلا ءافلا لدب ةروسکساا ةدحوملاب « ةرشعب » لمتساا ةءاور ىف عقو ( لايل ثالث

 دمب ىأ (ابحأ ناف) لوق ٠ نويل يلب مايأ ةثالثب دییقتلا ىلع لوم لجالا قالطا نأ ىنعملاو . هريغو ىليعامسالا ةياود
 قاذکو « كلذب حيرصتلا ىليعامسالا ةياور ىف عقوو . ادار" ىي ۽ ةدملا ف ىأ ( اديازتي نأ ) ثالثلا ءاضقنا
 اف ) هلوق . قرافتلا هب دارلاو ءاضقانت اضقانتي نأ » میمن نآ ةءاود قو . اکراتت اتراذتب یا اكراتتي نأ هلوق

 اماد لاق هنع قبلا هجرخآ صاصتخالاب حيرصتلا رذ نآ تبدح ىف عقوو (ةماع سانال مآ هصاع انل ناک*یشا یردآ

 ىلع هنيب دقو ) هلوق ٠ « بب هلا لوسد اهنع یم مث « مايأ ةثالث ءاسنلا همنم لب هللا لوسر باععأ انا تلحأ

 ىف هانطسب دقو . اف نذإلا دعب اهنع ىونلاب لب ىنلا نع ىلع جرصت كاذب ديرب ( خوسنم هنأ قلي ینلا نع

 قالطلا ةع خسنو « موص لك ناضمر خسف » لات لع نع رخآ هجو نه قازرلا دوع جرخأو ٠ لوالا ثيدحلا

 لعا الو « ابف ةصخراا لئاوآلا نع ءاچ : رذنلا نبا لاق « همتلا حاکن ىف فلسلا فاتخا دقو « ثاریلا و ةدعلاو

 عقو مث : ضایع لاقو ٠ هلوسد ةئسو هللا باک فاع لوقل ىنعم الو « ةضفارلا ضیپ الإ اهزيجب ادحأ مويلا
 عجر هنأ هنع یورو , اهحايأ هنأ هته یورف سابع نيا امأو . ضفاورلا الإ ام« رح ىلع ءايلعلا عج نو عاجالا

 ةفيعض دیئاسأب عوچرلا هنع یورو « ةمتملا ةحاب] سابع نيا نع ناو کم لها یود : لاطب نبا لاق . كلذ نع

 لوخدلا لبق ناك ءاوس لطبأ نالا عقو ىتم هنأ ىلع اوعجأو : لاق . ةميشلا بهذم وهو « حصأ هنع ةعئلا ةذاجإو
 .« ابليس لخيلف "یش نوثم هدنع ناک نف د ےب هلوق هدريو « ةدسافلا طورشااكاملمج هنا رفز لوق الا « هدعب مأ

 ضعب نع الإ عاجالاک ةعداا مر : ىباطخلا لاتو . مم دنع هيبأ نع ةرس نب عیب را تیدح ىف رهو : تاق

 قوبلا لقن و . تخسن اهثأ ىلع نع حص دقف هتيب لآو ىلع ىلا تافلتخلا ىف عوجرلا ىف مرتدعاق ىلع حصي الو  ةعيشلا
 لقن دقو . هااهزاوج جرجنا نع کحو : ىلاطخلا لاق «هنيعبأن زلا ىه د لاقف ةمتلا نع لمس هنأ دم نب رفعج نع
 نبا لاقو . اثیدح رشع ةينام اهتحابإ ىف ةرضیلاب ىور نأ دمب امنع عجر نأ جیرج نيا نع هح ىف ةناوع وأ
 ىح تقوا حاكسذلا منم ىف ةيكلاملا خلاب دقف « أطخ زاوجلا نم كلام نع ةيفنلا ضعب هاکسحام : ديعلا قيقد
 ىف ن وكيف لحلل تيفوت هنآل نآلا قالطلا عفو هثیجم نم دبال تقو لع قلع ول : اولاقف ببب لحلا تيقوت | واطبأ
 قرا نأ دقملا دنع یون ولف « طرشلاب حيرصتلا نالطبلا طرش نأ ىلع اومجا و : ضايع لاق . ةمّدنا حاکن ینعم
 نأ امهذخأم نيلوق ىلع ؟ رزمی وأ ةمتملا حک ان دع له اوفلتخاو . هلطبأف ىعازوالا الإ « هحاكن حص ةدم دعب
 ۱ لا ةحايإ نمز نأ ىلع ةقنتم اماك تاءاورلا : ی رقلا لاقو . مدندلا فالخلا عفري له فالخلا دمر قافثالا

 لا نم ةعامج مزجو . ضفاورلا نم هيلا تفتاي ال نم الإ ابع رحت ىلع فاخلاو فاسلا عمجأ مث مرح هنأو لطب
 ساع نبا بامصأ :ربلا دبع نبا لاق نكلو « فلاخلا ةردتیهو ةروباا ةلأسملا نم ىبف اهتحاباب شايع نيا درفتب .



 حاكما باتک - 1۷ ۱ ۱۷

 .لوسر دعب اهتحاب) ىلع تيل : مز> نبا لاقو . !معرحت ىلع راصم لا ءابقف قفنا مث « اهتحابإ ىلع نيلاو ةكم لهأ نم

 ثب ر> نب ورعو راجو فلخ نب ةيمأ ابا ديعمو ةلسو نابع نباو مس وأز ةيواعمو دوعسم نبا رتبي هللا ش

 نیمباتلا نمو : لاق ؛ ر ةفالخ رخآ برق ىلا رعو ركب أد لَ هللا لوسر قدم ةباحصلا عيمج نع راج هاورو

 ثيدحلا هيف هدنتسف دوعسم نا امآ ءرظن هقلطأ ام عيمج ىفو : : تاق . کم ءابةفرئثاسو ءاطعو ريبج نب ديعسو سواط

 وا عا دقو « مجرحتل اب هنع ةحرصملا هيف ةدايزلا نم ىليعامسالا هلقزام هيف تایپ دقو <  حاکلا لئاوأ ىف یضایا

 كلذ كرت مش * اانا 5 هرخآ ینو دلاغ ىنأ نب ليعامسا نء و اعم ىبأ قيرط نم ةئاوع
 ۱ دبع هجرخأف ةب و اعم امأو . «

 « حمص هدانسار « فئاطااب ةأ ماپ عتمتسا ةيواعم نأ ىلعي قربخأ » ةيمأ نب ىلعي نب ناوفص قيراع نم قازرلا

 همدقم ةي واعم عتمتسا و و هظرا و اع دق ناک كلذ نوا اضیآ قازرلا كوع دنع راج نع ريبزلا ىبأ ةياور ىف نكل

 ةزئاجي اميلا لسري ناكف ةيواعم ةفالخ ىلإ ةناعم تشاع مث :رباج لاق : ةئاعم ال لاقب ىرضملا ىنبل ةالوع فئاطلا
 بطخ : ىواحطلا لاق مث نمو « یبناا دعب هلوقب لع هنأ كشر الذ هب ايدتةم رمعل اعبتم ةيواعم ناك دقو « ماع لك

 یبنام ىلع هل مهب ام ىلع ليلد اذه قو « یکتم كلذ هيلع نك 7 : لف وك ینا نع كلذ لق و ةعتملا نع یف رگ

 e لاق ديعس ىنأ نم یادش نم قريخأو لاق ءاطء ها جد نیا نع قازرلا فمع جرخأف دي لويعس وأ امأو . هنو

 ذأ دما ناک هاب خ رستلا هيف سيل- ةثاور دح أب لمجال اعض هن هب وک عم - اذه و2 ر وس حدفلا هل عج اندحآ

 ا ا ةدحاو امهتصّةأ دیعمو ةبلس .lly الوأ عجر له فالتخالاو هنع لقا مدقتف سابء نا امأو . هل

 عرب لد لاق سارع نیا نع سواط نع رانید نب ورع نع حي دنسب قازرلا دبع ىورف ءاذ+ وأ اذهل تعقو له

 نع ريبزلا ىف قيرط نم جرخأو « ةريهأ نب ةا ىف عتمتسا : تلاقف رمع اهأسف « ىلبح تجرخ دق هک ارآ مآ الإ رع
 نع ةرصن ىلأ ةباود ىف عقوو « لبق هتدپ دقو « اهانلعف » هلق هدنتسف رب اج امأو . ةيمأ نب دوعم هايف سواط

 ةءاحصلا عيمج معب لعن مل مث هلرقث ةن احصلا عيمج معي انمز هلوق ناک ناف « دعب هلع لف رع اناهتفذ سم دنع راج

 هاور هلوق اذکو ثيرح نب ور امأو . اعانبب ىتلا ةديحصلا تداحالا هددتسم نأ ربظ دقو « اعاجإ نوکیق

 لعف ىلع قدصي لب ة ةَ !>یماا عح مب معن یضتم ال كلذو « اهاناعف د راج لاق امتإو ١ بيجمف ةءا>ملا عی نع رج

 لسم دذع راج نع تبث دقو « ةحيص دین اس ۳ 3 قازرلا دع دنع ومف نيءب الا نع هركذام امأو ءود»و هيفا

 نیا فرعا دقو ۽ ابلیلجت ىلع تبث نمف اراج هذع دري اذهف ءامل دعت ملف رع ۳ مث * مثلي هللا لوسر عم اهانلمف د

 . ميرحتلا خس لوقلا اذهب انف لاق « ةمايقلا موب ىلإ مارح اهنا د لب هلوق توبثا اه« رحثب كلذ عم مزح
 لعا هللاوو

 حاصلا لج جرا ىلع اهّسفن ةأرملا شرع اسیساپ - ۲

 "هانفو نتا دنع تنکا» لاق “زانبلا تبا تەم لاق م مود ” انثدح هلا دبع نب 15 شر ا

 ؟ ةجاح ىب كأ « لا ةلاو سراي : تلاق ام تفت هيلع ضر متلي ٹا لور ىلإ ارعا تداج : ا لاق ( هل ةنبا
 تضر مف هل ىلا ىف تبغر « كنم ريخ یه: لاق . هانأوساو ؛ اهءايح "لقأ ام : ,سنآ تنب تلاقف

 ۰ امسفن یا

 [ ۱۱۲۳ : ىف هفرط ب ۵۱۲۰ ثيدحلا ]



 ۱۷ ۱ ۵۱۲۲ - ۵۱۲۰ ثيدحلا

 ةأرما ناد دعس نب لمس نه مزاح وبأ ىنث دح لاق نا-غوبأ انك دح مرم یآ نب دیعس رم - 0

 ىش یدنعام : لافف ؟ ةلدنعام : لاقف . انیج وز ( هلا لوسر اپ : لجر هل لاقف « تكي ییدلا ىلع افن تضّرع

 ¢ لر اح نم ا الو تیش تدجوا 5 هلو ۷ لا ر جد مث ب ¢ بهأف . لر لح نم اا ولو سشمتلاف بهذا : لاق

 | تسب نا ؟ كرازاب ˆ ماست امو : 7 007 6 . ءادر هلامو : لو لاق.“ هفصن اهو ىرازإ اذه نو

 71 رف « ماق ها "لاط اذإ ییح لجرا "سلح . یش هم كاع ٠ نكي هل ناو «' « ی هنم الع ن هک

 اذک رونو اذك ةروس یعم لاق ؟ 0 نم ”كعءم اذام : هل لاقف _ هل ید 58 اع دن هل ىنلا

 « نآرفلا نم كم ام ابك انكسلمأ : هرب ینا لاقف اهدي رول -

 لع امل هنأ ىراغبلا فئاط) نم  ةيمشاحلا ىف ريتا نيا لاق ( ملاصلا لجرلا ىلع اهسفن ةأرملا ضرع باب ) هلوق
 لج رلا ىلع اسقا ةأرملا ض ضرع زاوج وهو هما هم ةيصوصخ ال ام ثيدحلا ند ما دما هما ولا ةماو ف ةيصوص |

 رذ وأ داز ) مود م لو ( هلوق ۰ . هطرش 3 مچ وزن امف بغر اذاو « كلذ اذ زوجمف هحالص ىف ةيغر حلاصلا

 یه سیل و ل ةنامو 2 عبس ةئس تام ةو نايفس ىبأ لآ كوم یرص) وهو « ناربم 4 زب زعلأ دبع نا و

 و. تیا نع هب درت 4: أ دازبلا رکذو 6 اضيأ بدالا باتک ىف ae هدروآ دقو ؛ ثردحلا اذو قوس ىراخبلا

 نم هرشأو « اهئيعت ىلع فنأ ل ( ةا تءاج ) هلق . ريذصتلاب ةنيمأ اعطا اهمسا ىلع فأ | ( هل ةنبا هدنعو )
 ريغ ةصقلا هذه ةي اص نأ ىلر رظب و 6 ميطخلا نن ساق تاب لل یابهاولا 0 0 مدت نم اصب تیار

 ةلعفلا ةزم امدمز داو 4 نركسو ةلمهملا حب یهو د ۰ هولا لصأ ( اتا وساو) هوت ۰ لوس شرب لوس ىف یا

 لوس كل دح فئماا رک ذ مگ ۴۰ تكسلل ءاملاو ةندنال فلالاو . لرالا la دارلاو ؛ « جرف ىلع قاطتو ل ةحييقلا

 د اهسفن ةأراا صض رع زارج نیئردحا قو ¢ اب اب سثع حس لع هحرش قأیسو ¢ الوطم ةيهاولا ةصا ىف دعس نا

 نکل رابتخالاب هماع ابسفن ةأرملا ضرع: ىذلا ناو « كلذ ىف اهياع ةضاضغال نأو هيف اهتيغر هفيرعتو لجرلا

 هسفن قدجد اذإ الإ احكي ال نأ لجرلا لع نأ هيف : بارما لاقو . توکسلا یکی لب درلاب اذ حرمإ نأ ىنءايال

 ملاعلا تر كس زارج هو : لاو ۰ هر ذ ¥ ةصقلا ىف سولو ۰ یبتنا هب وص و اف ر ظنا دمص كلذلو ۰ اف ة هغر

 لول اب درلا نم بدأأو لناسل فرص ىف نياأ كلذ نآو 6 فاعسالا دوي م اذإ ةجاح لكس نه و

 رهلنا لهأ ىلع تأ وأ با رناسنإلا ضر بیس -۳
0 

 باپش نبا ن 6 ناسيك ن , لاص نع 6 دوو نس ماما ای لح هللا ليغ تب نيزعلا "دبع انش - ۲۳

 تعأت .نيح باطلنا نب ر ريع "ناد ثادح امهنع هللا ی هر ر م ن 1 ذيع مهن هنأ ها دبع نب الاس قربخأ لاق

۳۳ 
 نب ع لا ةنيدملاب فق وز 2 هلا لوسر باحصأ نم ناکو -(یمهسلا ةفاذح نب سینخ نم ربع تاب

 : لاقف یبقآ 5 « ايل تئبلف . ىرهأ ىف رظنأس : لاقف ةصاح هيلع تضرعف نافغ نب نامع تينأ : باطلتا
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 تاب ةصفح كتجوز تاشنإ : ”تلقف :قیادصلا ر ركب تی: رع ل 1 u وزال نأ ىل ادب دق

 اهبطخ مث ."ىلايل "تاباف « نامع ىلع ىنم هيلع دجوأ "تنکو « بش "ىلإ مجرب رف ركب و أ تصف ره

 مجرآ لف ةصفح ىلع تضّرع نيح "لع تدجو ثالمل : لاقف ركب وبأ یی « هل اهتحكسناف « ب فا لور

 ”تنك ىنأ "الإ "ىلع تضرع امف كيلإ مج رأ نأ عت مل هناف : ركب را لاق . معن "تاق : رع لاق ؟ نيش كيلإ

 للا لوسر اوك 2 ولو « لكي هللا ولور رس "یشفال نك أ لف ءاهرك ذ دق ب ا لوسر نأ "تدلع

 اب قلو
 7 و - ۱ 4

 يأ ةنيأ بشیز "نأ كالام ن ٌكارع نع بیبح ییا نب ديزي نع ”ثيللا انث دح أ ةي اشم سس ۴

 لاقف « لس ىلأ تب رد حک ان كنأ اند دق انا: مع هللا لوسرا تلاق ةبيبح مأ نأ » هنربخآ ةملس

 « ةءاض رلا نم ىخأ اهابأ “لإ « ىل تاحام هةل مآ حکنا ملول ؟ ةملس 'مأ ىلعأ : هب هلا لوسر

 ضرعو ؛ لوالا ثيدحلا ىف تنی ضرع دروأ ( ريخلا اهآ ىلد هتخأ وأ هتنبا ناسنالا ضرع باب ) هأوق
 تور یا یهو« اعا تراص ىأ ةليقث ةيناتحو " وتفم ةزه ( تم أت ني>) هْلَو ۰ ىتاثلا ثيدحلا ىف تخالا

 لک ىلع قلطت برعلا : لاطب نا لاقو . ابجوز تام نم ىلع قاطت ام کا « امتدع یمن و همه نيت وأ اهجوز

 مكتيال باب و ىف اذه ادیرم ىتأيسو . اركب ناک ناو ,قراشلا» یفداز ء ام هل ةأ ما ال لجر لکو اهل جوز ال ةأسا
 هلوق . ضصم ةلمبم نيسو نونو ةمجعم هام ( سینخ نم ( هلوق 7 اهاضرب الإ بلا الو ركسولا هريغو بألا

 وا ةفاذح ناو ىرهزلا نع سنوب ةباور یهو باش نبا نع رمعم نع قازرلا دبع نع دحأ دنع ( ةفاذح نبا )

 لوا حتف نم ةاورلا نمو .ىزاغملا ىف هركذ مدقن ىذلا ةفاذح نب هللا دبع وخآ وهو « ةفاذح پاوصااو « ةفيذح

 . ةمجعم نيشو ةدح ومو ةلمبم ءاع نکل لوالاک رمعم دنعو « ریغصنل اب دوهشاا ره لوالاو « هينا رسکو سینخ

 باعصأ نم ناکو ) هلوق 1 كىلا هنع یورو باو ملا ىلع هنع یورف قازرلا دبع لع فاتخا : یطقرادلا لاقو

 ةوزغ دعب تام اولاق (ةنيم اب فوتف ) هلوق ۰« ردب لهأ نم » باوبأ دعب یاس اک رمعم ةياور ن داز ( لب ینا

 نرشعو ةسم دعب امجوزت لي ىلا نا اولاق مهنا ىلوأ هلماو ردب دعب لب ليقو . اجب هتباصأ ةحارج نم دحآ

 سم رثكاب رد دعب دحأ تناكو , ارهش نيرشع دعب ةياور قو « ارهش نيثالث دعب ةياور قو « ةرجحلا نم اربش
 مودق بقع تام هاب دعس نبا مزچو « رسكسلا ءاملا ىلع نيئالث دعب لاق نم لوق ىلع حصي هتكماو « ارهش نيثالث

 تناكو « اهب ةحارج نم تامو ادحأ دبش هنأ رلا دبع نا لوق وهو « ساناا ديس نإ مزج هب و ردب نم للي ینا

 هلوق . عبدأ وأ ثالثب ةثعبلا دعب دلو هللا دبعو نينس سمخم ةئءبلا لبق تدلو اهناف هللا دبع امخأ نم نسأ ةصفخ
 « ريدقت نم هل دب ال « باطخلا نب ريع نإ و الوأ هلوقف الاو , لصفلا عوقول كلذ داعأ ( باطخلا نب رع لاقف )

 'ناهثع تينأ ) هلوق . « ةصفح تأت م لاق ريغ سرع رع نبا نع دحأو قاسنلا دنع ريم ةياور ف عفوو لاق

 ةياور قعقوو « حيحصلاوه اذه (جوزتا ال نأ ىل ادي دق لاق نأ ىلإ « ىرمأ قرظن اس : لاق ةبعفح هيلع تضرعف
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 ىنلا كلذ خابف ۰ هدرف هتنب رع ىلا بطخ نامثع نا د مكاحلاو وه دو یربطلا دنع نايثع نع شارح نب ىعبر

 معن : لاق ؟ كنم ريخ نيخ ىلع نام لدأو « نايثع نم ريخ نتخ ىلع كلدأ الأ رمعاي : لاق رمع هيلا حار الف ٠ ريك

 رع نأ حيحصلا ىف نكسا ءهب سأب ال هدان-ا : ءايضلا ظفاحلا لاق « ىتنب نانع جو زأو كتنب ینجوزت : لاق . هللا ىناي

 ثب دح وح نسا لسص نم دهس نا جرخا ُ تلق .ءجوزتأ ال نأ ىلادب دق و هماع درف ةصفح ناهثع لع ضرع

 نأ اههنيب عمجا ىف لمتحيو .« اعیمج اهل هلل راع, هرخآ ىف دازو <« هنم مآ بيسملا نإ ديعس لسرم نمو یعبد

 بغرت مل امآ یهو اهببج نم نركي نأ لمتح هدر بيسو . ىعبر ةياور ى اک هدرف رع ىلا الوأ بطخ نامثع نوكي
 « هل رمع در ىف ناثع ىلع اهف ةضاضغال ىلا بابساا نم كلذ ريغ لمتح و « ابجوز ةافو نم برق نع جوزتلا ىف

 ركب ابآ خلبام هغلب ناثع لعل و « بابلا ثيدح ىف اك هرطاخل ةباعر نامثع ىلع ابضرعف رع رداب بيلا عفترا ال مث
 لاقف و دمس نبا ةياور ىف عقوو . ليمحي ردع ىلع درو « كلذ ءاشفإ كرت نم عنص اك عنصف احل عللي ىنلا رکذ نم
 تدقوت نيح نامع ىلع ةصةح ضرع ردع نأ و هل دنسب ىدقاولا نع دعس نا رکذو « ةجاح نم ءاسنلا ىف ىلام : ناجع

 ناك سیاخ توم نأ ديؤي ام اذهو : تلق . لب ىنلا تنب موئاك مآ ديرب ذئموي نایعو ےب هللا لوسر تنب ةرقر
 نم دعس نباو هدنسم ىف قاحس] جرخأ دقو . اهضير# ردب نع نامثع فلختو ردپ ىلايل تنام ةيقر ناف ردب دعب
 : لاقف نیرح وهو نامْثعب رمع رف . ةيقر نم ناثع ماتو اهجوز نم ةصف> تأت » لاق بيدملا نإ ديعس لرم

 . ىضقنتال نأ مزلا دحأ دعب تام ناك ول هنأب اضیآ لكشتساو « نالف نم ادع تضقنا دقف ؟ ةصفح ىف كل له
 ىف رظنأس ) هلؤق . تلخ اطقس ولو هتافو بقع تعضو نوک نأ لاتحاب بيجأو « عبرآ ةنس ىف الإ اهتدع

 ىدعبو لصالا وهو ةيؤرلا ىندمي و . ماللاب هتيدعت نكل ةفأرلا یک اضیا رظنلا لمعتسإو « ركسفتأ ىأ ( ىرمأ

 هل ني در بقع هئاب رمشي اذه ( ركب ابأ تيقلف رمع لاق ) هلو . راظننالا ىنم< وهو ةلص ديغب قاب دقو . ىلإ
 « اثیش ىلإ مجرم لف, كلذ دعب هلوقو « ىنعمو انزو تكس ىأ ( ركب وبا تمصف ) هأوق . ركب ىبأ لع امضرعب
 دجوأ تنکو ۱ هلوق . عچرب ن٠ ءايلا حب وهو ماکت مث انامز تمص هنأ نظر نآ لا ال , زاجما عفرل ديك أ:

 نم أممي ناک ام اھدحا : نرمال كلذ و « نامثع ىلع ىضغ نم ركب ىبأ ىلع ايضغ ىأ ةدجوم دشأ ىأ ( هيلع

 هيج مل ثيح هيلع بتي ملف هدر رع نم مدت ناك هلءلف نايثع امأو ؛ امهثيب ىخآ ناك للرب ینلا نالو ٠ ةدوملا ديك ا

 هاباوج هيلع دمی مل ركب ىبأ نرکلو « این ات هل رذدعا مئالوأ ةياجأ ناهثع نوكل ىناثلاو , هقح ىف هنم قيس امل

 هلوق ٠ « نانع ىلع ىنم تكس نیح ایضغ دشأ تذك : اف لاقو ركب ىبأ لع بضغف » دعس نبأ ةياور ىف عقوو

 دعأ یا ميلا سكب ( عجرأ مف ) هلق . هجا یمو «تدجو كلما » ىنيمشكلا ةياور ىف ( ىلع تدجو دقل )

 ؛ ركب وبأ لاقف » دعس نبا ةاور ىف ( اهركذ دق یب هقا لوسر نأ تدلع تنك فآ الا ) هلوق . باوجلا كلع
 دعس نبا ةياور ىف ( مق هلا لوسر رس ىثفال نڪا لف ) هلوق . ارس ناكو اًميش امم ركذ ناک دق ےب ىنلا نا

 ةروكذملا رهعم ةياور ىف ( اهتلبق لر هللا لوسر ابكر ولو ) هلو . « و هنا لوسد رس ىثنأ نأ تهركو د
 «جودتآ ال نأ یل ادب دق نايثع لاق اک لقب | هن وک ىف هرذع هنم دافتسیف . اپلبقل رذملا اذه الول هنأ هيقو . «ابتحکن»

 هراذتعاو هيلع هبتعو هيخأل لجرلا باتع هيفو . هممس نمع جرحلا عمرا هبحاص» ربظأ اذاف رسلا ناهتك لضف همفو

 لوسرل ودبي نأ ىثء ةنأ كلذ ركب ینآ نايتك ببس نوكي نأ لمتحم و , كلذ ىلع ةيرشبلا عابطلا تلبج دقو هيلا

 ىرابلا مش ۵ ٩ ج ۲۳ لس م
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 ناك ةصف> ةبطخ دصق زب ىذلا نأ ىلع ركب یآ عالطا لعل و « راسك( رع بلق ىف عقيف ابج و زییال نأ را هللا

 ةداضغ هيلع ةداعلا قام الو یح هديرب |¢ ایش aie مک ۱ ناك هنا امإو ةراشتسالا ليدس ىلع امإ هلي هل هرابخاب

 وأ حاطا اذذو « هسفن ىلع هايا هراثراي هقو و دي رام ىلغ هعالطا نم كلذ a لو هدنع ةشاع هتنبا نوک وهو

 ةارما بطخ نأ هل ىغبذيال ريغصلا نأ هم نخ یو . ةبطخلا ىف هعم مالكلا حقی ىذلا رمع عالطا لبق كلذ ىلع رکب

 ب ىنلا ضرع نم جیوزت ىف ةصغرلا هيفو . نوكرلا نع الضف ةبطخلا عقن مل ولو ابجورتي نأ ريبكلا دارأ

 ىلع هلايا وم نم اهريغو هتنب ناسنالا ضرع هيفو . اهتلبقل اهكرت ول : قیدصا لرقا ارجوزتب نأ دارأ وأ اهتبطخ

 ساب ال هنأ هيفو . كلذ ىف ءامحتسا ال ا هيلع ةطورمملا ىلع دئاعلا عفنلا نم هيف امل هحالصو هریخ دم نم

 رس نالف ىثفأف نالف رس یثفبال فلح نم نأ هيفو .اجوزتم دن ناک رکب ابآ نآل اجوزتم ناک ولو هيلع !م رعب

 فالخم اذهو , فا اما لبق نم ءاشفالا نكي ملف هاعفأ ىذلا وه رسلا بحاص نال تعال فا اجلا هب ثدحت مث هسفن

 هب هر دو ام لع هل لد تب دلا بحاص نأ هل رکذف لجر معاف هتک هفادةماو *یفب رخآ دحاو ثل ول ام

 دقو ةثدح هنأ تكي هنأ ىلع عقب هفیلحت نال « ثنحي اذه ناف ىريف كاذب ثدح هلأ تننظام لاقو بجعتلا ربظأف

 هلوقو « لاطب نیا لاق ادک امسفن ىلا بظخن الو رکس,لا هيلا بطخي اك بيثلا هتنب هيلا بطخ بالا نأ هيفو . ءاشفآ

 ال ۳۹ لع اذا اهم اتي نأ ريغ نم بيثلا هتنب جوز هنآ هيفو لاق . هيلع لدبام را ىف سل امت ىلإ بطال

 مجرت دقو « هريغ نم ذخ وب هنأ الا روكذملا ىنلاب حیرت تب دما ىف سیا و. اه اوفک بطاخلاناكو كلذ هرکس

 هللاو 8 عم دوو رابچالاب دارا ناو « دعا وا فل اخي مل اضرلاب دارأ ناف « ةريبك-لا هتف لچرلا جحاکسنا» یاسناا هل

 دوصقم انه هيفركذي ملو ابیرق هحرش مدقت دقو « ةلس مآ یاب ةص# ىف ةبيبح مأ ثيدح نم افرط فنصلا رکذ مث لعأ

 لعآ لاو « نایفس ىلأ تاب ىخأ حنا و اهوق وهو ها ةراشالاب ءانغتسا ةمجرتلا

 ف مدنک أ وأ ءاسنلا ةبطخ نم هب مضارع ايف کسیاع حانج الو را "لجو رع هللا لوف بيسي - ٤

 هنرضأو هتنص ءیث لکو ۰ کسننآ ىف مترضأ : منك ۳ (میلح رونغ را لوق ىلإ ةالا € فا م کیف

 نون 4 وهف

 نم هب مضارع ابف ) » سابع نبا نع د ہا نع روصنم نع ةدثاز ان دح قط یل لاقو - ۶

 كنإ لوقب : مضاقلا لاقو . ةللاص ةأرما ىل سیب هنأ تددولو « يرزنلا دیرآ ىلإ : لوقی € ءاسنلا ةبطخ

 «حوبی الو ضارمی : ءاطع لاقو . اذه ومن وأ « ًاريخ لیلا ئاسا هللا ناو « بغارل كيف یناو « ةعرك ىلع

 الو , ايش دمت الو « لوقتام ممسأ دق : یه لوفتو . ةقفان هللا دمحم تنأو « ىرشبأو « ةجاح ىل "نإ : لوقي

 : نسملا لاقو . امهنيب قرف مل دمب محک مث اهندع ىف الج ر تتنعاو ناو . ابلع ریغب الو داو

 « ةدملا ءاضقنا 42 لجأ باكا نایب ىتح ) سابع نبا نع رکذیو . اب زلا ا نه ودعا ون ال

 هللأ مع فنا ٤ مننک اوا ءاسنلا ةيطخ نم هب مضر ع ف fle حانچ الو : لجو زو هللا لوق باب) هلوق ش
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 نیا حرش ىف عقوؤ « زذ ىلا ةباور نم « تنك ه دمیام فذحو « رثك الل اذك ( میخ روفغ ب هلوق ىلا ةيآلا

 ناحابم نانثا : ماكحأ ةعبرأ ةيآلا ینهضت : نيتلا نبا لاق ٠ ةيآآلا « هلجأ م هل وق ىلإ امدعب ىتلاو ةيالا قاس لاطب

 هتنص “یش لکو « کسفنا ىف مترضآ ) هلوق . اهيف ةدعاوملاو ةدعلا ىف حاكنلا ناعونم نانثاو ؛ نانكالاو ضر ره
 هلق . ةديبع ىل روكذملا ريسفتلاو . ةيآلا رخآ ىلإ هدعب رذ ىبأ دنعو « عیمجا اذك ( نوئكم وف هترضأو

 ىف لاق هنأ ىأ ( متضرع ايف سابع نيا نع ) هلق ٠ نرالا ديدشتو ةمجعملا حتفب ماذغ نبا وه ( قلط ىل لاقو )

 : کرشخزلا لاق « ةيالا ف روكذملا ضيرعتلا ریست وهو ( لا جوذتلا ديرأ ىلا لوقي ) هلق .ةنالا هذه ريسفت

 دعس باجأو . زاجلا ج رخال فيرعتلا اذه نأب بةعقو . ه ركذي مل “یش ىلع هب لدي اتیش کلا کذب نأ ضي ردتلا

 هب لديل یانک وأ ىزاجم وأ قيقح ظفلب دوصتم “یش ركذ هنأب ضيرعتلا ققح مث « فيرمتلا دصقي مل هنأب نيدلا

 « ضرع ىضاةدلاو هدوصقم مالسلاف «ىضاةتلا هدام و لس ءیجا کذب نآ لدم« ما ى رکذو مل رخآ *یش لع

 امهنأ لصاحلاو . اهءاسقأ عيمج ىلع لمتشب لف ةانکسا نع زاتماو . بناج یا ضرع نع مالكلا هيلا ليمأ ىأ

 یتیذآ لثمو « ضيرءتال ةبانك داجنلا ليوط لثم و « ضي رتو ةياذك كيلع لسال تج لثف « ناقرتفيو ناعمتجي

 یددولو) هلوق , غلاب قيتحن وهو . امخام ى متا ةبانك ال ىذؤاا ديدهتب ضيرعت ىذؤألا ينل اياطخ فرمتسف

 ةدحاو ةيناتحتب « رسا » یمشکبلا ةاور ىفو « ةلماا حتفو اهدعب اماثم ىرخأ حتفو ةيناتحتلا مضب ( سیپ هنأ

 حيض ثيدح بابلا فو , فوقوملا سابع نبا.ثيد> ىلع بابلا اذه ىف فنصاا رصتقا اذكهو , ةلمباا کو

 « كسفنب انيتوفتال ١ ظفل فو« سم دنع وهو « ىنينذآق تللح اذا » سيق تنب ةمطافل مب هلوق وهو عوفرم

 قالطلا نم ةدتعملا ىف اوفلتخاو « امجوز اهنع تام نم کلا اذهب دارملا نأ ىلع ءاملعلا قفتاو . دواد وبأ هجرخآ

 . اف ةبطخلاب امل ضرعي نأ ذحال زوج ال : ىعفاشلا لاقف ةيمجرلا امأو « ابحاكن فقو نم اذکو « ناب

 ىف هيف فلت « ةريخآلا ىف مارح « ىلوالل حابم ضيرعتلاو تادتماا عیمب مارح ةبط اب حيرصتلا نأ لصاحلاو

 اکو « ضيرعتلل رخآ ريسف: وهو « كلذ لوقي ىأ ( ةميرك "ىلع كنار دمع نبا ىنمي ( مساقلا لاو ) هلوق . ناب
 ق لوقب ناکهنا هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا ديع نع كلام هلصو رثالا اذهو . اذه وحن وأ هرخآ ىف لاق اذ و ةلثمأ

 ن» اهتدع ىف ىهو ةارلل لجزلا لوقي نأ ( ءاسنلا ةبطخ نم هب متضرع ايف کیلع حانج الو ) لجو ره هللا لرق

 الو . حنت ال اهيف ةبغرلاب هج رصت نأ ىلع لدي بغارل كيف ىلإ ةلثمالا ىف هلوقو ؛ هرخآ ىلا كنا : ابچوز ةافو

 ىلع ىعفاشلا صن دقو « بغارل كحاكن ىف ین : لوقي نأك ةبغرلا قلعتمب حرصي ىتح اهتبطخ ىف اعرص نوکی
 ىورذأا ريغو ءابجو هيف ىنايورلا كل هب تلثمام امأو <« مساقلا هرکذ ام ینعآ ضيرمتلا روض نم كلذ نأ

 نم قبلا جرخأو . كلذك سيلو ءاقاطم ةيغرلاب حرصيال هنأ موأف « كيف بغاو بر هلرقب ةضورلا ىف
 ضيرءتلا دوص نه وهف كحك ان ىناف لقب مل ولو. كحک ان ىناف كسفنب ینیقیسنال : حييرصتلا روص نم دهامجب قیرط

 یددو. هوبقعن و كفن ىلع قوفتال حجرصتلا روص نم یعفارلا ركذ دقو . ابیرف هتنیب (ک سيق تنب ةمطاف تیدل

 نب ىلع نب دم رفعج وبآ ىلع نذأتسا : تلاق ةنيكس هتهع نع ليسغلا نب ناماس نب نا دبع قيرط نم ىتطنرادلا

 برعلا ف ىعضومو ىل نءو د هللا لوسر نم ىبارق تفرع دق : لاقن ىجوز كلو» نم ىدع ضد مو نيسحلا

 نم ىتبارقي كتربحآ ام : لاق ؟ دع ىف یبطخت كنح ذخؤي لجر تنأ « رهمج ابأ اب كل هللا رفغ : تاقف
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 . ( ىرشبأو ةجاح ل نا لوةي ) حرصيال ىأ ( حوبپ الو ضرع ءاطع لاتو ) هلوق ٠ ىلع نمو یب هللا لوسد
 . لادلا فيفختو ةلءرملا ركب (اثیش دمت الو ) هلوق ٠ مجلاو ةين اتحتلاب ةجئار یا باقو ءافو نونب ( ةقفان ) هلوق
 خرج نيانع كرابلا نا قرط نم یراماا هچرخآ و 2 افر هم 42 مرج نا نع قازرا دوغ هل ص و اذه ءاطع راو

 ۰ د دول الو هلوق ىلإ هلام رک ذف ل یا ی مد الو اضر رعت ضرع لاق ؟ بطاخلا لو فيك ءاطعل تلق 0 لاو

 ( اممیب قرفی مل) ةدعلا ءاضقنا دنع ىأ ( دعب ) ابجوزت ىأ ( ابحکن مث امتدع ىفالجر تدعا و نإو) هل
 یغلب و : لاق ءاطع رثآ بقع خرج نا نع قازرا دع رکذو مالا عفو نإو حاکنا ةم ىف كلذ حدقي مل ىأ

 € ام اتقا لمر الإ دعا 1 نكل ةدعلا ف ةيطخلاو حرم نەق فاتخاو ۰ اقرافت نأ ككل رب لاق سايع نبا نع

 ةسوحم ی ىلا ةدملا ف ةقئاوملا ىلا ةءيرذ كبد نآ ةدماا ف خرصتلا نم عنملا ae : باو لاقو 6 ةبجلا فالتخال

 لاقي نأ الإ ۰ حيرصالا درج ال دقملا عنا ن کج نأ حلصت ةلعلا هذه نأب بقعت و . ها قلطملا وأ تيملا ءام ىلع امف
 هنأ ىلع اوةفئاف لخدو ةدملا ىن دةهأأ عفو و اوفلدخا دقو عاقولا لا ةعيرذ دقملاو دةعأا ىلإ ةعيرذ حيرصتلا

 ةدعلا تضقنا اذإ هل لح لب نوقابلا لاقو . دعب !محاكذ هل لحيال : ىعازوالاو ثيللاو كلام لاقو . امهنإب قرفب
 نب نارمع قيرط نم دیح نب دبع هلصو ( انزلا ارس نهودءاوت ال نسحلا لاقو ) لوق . ءاش اذإ ارجوذتي نأ
 «ارشو هلوف ةداتق لاق . ةشدافلا وه : لاق نسحلا نع ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع صرخ و هظفلب هنع ردح
 نھ سا اذو : لاقو ل ماکحالا 2 ف یضاقلا لیعاسا هچرخأ و ۰ هريغ جوزن ال نأ الع ف اهدمع لخأت ال ىأ

 زوج كلذ ارس عاجلا یم نأ ةعللا ف زوج و 4 هيلع لدنال هدول امو مالكلا ليقام نال ¢ ا ولاپ هرسف ند لوق

 ضي رعملا نأ ىلع ةيآلاب لدسا و « هيف نرذاملا ضب رءّما ىلع دیزت كلذ ىلع ةدعاوألا نأ كش الو « دقعلا ىلع هقالطإ

 زيجأو حي رصتلا عنف ضيرعدلاو حيرصللا نيب اف یرفو ¢ مارح ةدتوملا ةيطخ سا دا بجوال فذةلا £

 ضرعا و : ضيرعتلاو خرد نيد فذقلا رح بجا ف قرش كلذكف « اممم موم دوصقلا نأ عم ؛ ضف رمهأأ

 نأ داراا نأل مزالب سيل اذهو « فذقلاب ضورعتلا ةحاباب اولوقي نأ اذه ىلع ةيعفاشلا مرلي : لاقف لاطب نبا
 فالخب فذم) درأ م لوتب نأ ضرم ىذال نال « دحلا باج) ىف هب قحتلی الف مامفالا ىف عیرصتلا نود ضي رغتلا
 یاسا ر لا ءاطع قي رط ند ىرطاا هلصو (ةدعلا ءاضقنا هلجأ باتکملا خلبر ىتح سابع نبا نع ركذيو) هلو ٠ حرصملا
 ةدعأأ ىذا یح : لرش 4 لجأ باتكلا خاب ی” حاكذلا ةدقع | ومزهآ الو) لاعت هل وق ف سامع نبا نع

 ججيوزملا لبق ةأر ىلإ درا ۰ یے - ۵

 ىل لاق » تلاق امنع هللا ىضر ةشئاع نع هوبأ نع ماش نع رليز نب دا انئدح د دسم او - ۰۵
 نع تفشكسف كتآرما مذه : یل لاقف « ريرح نم ةقرس ىف تالا كب ءىمي مانملا ىف كنيرأ » هيي هللا لوسر

et,هضم هللا دنع نم اذه كلي نإ : تلقف « ىه تنأ اذاف « بوثلا ركل مجو و $  > 
 هللا لوسر ىلإ تءاج دما نا» دعس نب لهس نع مزاح ىبأ نع بوعي ان دح ةببتف اشو - ۰ 2و “¢ ب 4 2



 ۱۸۱ ۰۱۲۰-0۱۲۱ تيدحلا

 مث « هبوصو اهيلإ رظنلا نصف و لا لور اهساإ رظنف . ىسفن كل بهأل تاچ « هللا لوسراپ : تلاق هيَ

 نإ هللا لوسر ىأ : لاقف وبامسأ نم لجر ماف « تّ يش اهيف ضقي مل هنأ لا تار الف . تار اطأط

 ىلإ بهذا : لاق ۰ هلل لوسراب لاو ال : لاق ؟ یش ند كل دنع لهو : لاقف 9 اههنجورف ةجاح أهم كا نكت |

 ناک ولو نا : لاق . ائيش ؛تدَّجَوام « هللا لوسراب هاو ال : لاقف مجر مث بهذن . ائيش.”دجن له رظناف تها

 لاق : ىرازإ اذه نکلو ( دیدح نم اخ الو ۷1 لوسراپ لاو ۷ ۰ لافف جد مث بهذ ٠ ليدح ن٠ )ا

 نإو « میش هنم اهياع 'نكي مل هتثسا نإ ؟ كرازاب ؛متصن ام : هب هل لوسر لاقف . هفصن اماف « ءادر هلام : لبس

 هب "اف ۽ ایا وم لوي هللا لوسر "هآرف «ماق مث « هل "لاط ىتح لجرلا "سلف « یش هنم كيلع نكي ل هتسبل
 : لاق . اهّداع ءاذك ةروسو اذك ةروسو اذك ةروس یعم : لاق ؟ نآرقلا "نم "كمم اذام : لاق ءاج الف «یعادف

 « نآرقلا نم كم اب امکستکلم دقف « بهذا : لاق . معن : لاق ؟ كبلق ربظ نع نهؤرقتا

 خیرصتلا نوکل « بابلا ىثيدح نم كلذ زاوج ىراخبلا طباتسا ( جيورتلا لبق ةأرملا ىلا رظنلا باب ) هژوق .
 ةأما جوز هنا لجر لاق د ةريره نآ تل دح ارضا كثيداحأ یف كلذ درو دقو ؛ هطرش ىلع سيل كلذ ىف دراولا

 ءائيش راصن الا نيعأ ىف ناف ابا رظناف بهذاف : لاق . ال : لاق ؟ املا ترظنأ : غب هللا لوسر لاقق ۰ رامن لا نم
 : «ءايحالا د ىف ىلازخلا لاق . هرکذف ءةأ ما جوذتي نأ دارآ الجد نا » حیح هل ظفل قو . ىاسنلاو لسم هجرخأ
 دمتم اورف هجرختسم ىف ةناوع ىبأ ةءاور ىف عقو قلا : تلق .رغص ليقو شمع ليقف ايش هلوقب دارملا ف فلتخا
 ىغلا هل لاقف ةأرما بظخ ه هنأ هثيدح نم ىاسنلاو ىذمرتلا جرخأ دقف « ةريفلا نوکی نأ لمتحي لجرلا اذهو

 راج ثيدح نم مک اح لاو دواد وأ جرخأو , نابح نبا هةر و « اکنیب مودي نآ یرحا هناف « املا رظنا :

 هل و « نمح هدنسو « لعفیلف ارح کن لإ هوعدبأم ىلإ رافب نآ عاطتسا ناف ةاراا مدجأ بطخ اذا و اعوفم

 ديج قآ ثودح نمو . هچام ناو دحآ هجرخأو ۰ مكاحلاو نايح نبا هحوگو « ةلسم نب د# ثيدح نم دهاش

 ىف ) ةزمحلا منا ( كتيدأ ) هلوق ۰ ةشئاع ثيدح لوالا : نیئیدح هيف فاصمل | رڪذ مث . رازيلاو دمحأ هجرخآ

 اذإ » ةماسأ ىبأ ةياور ىف عقو (كلملا كب ”ىحي ) هلق . « نيت رم ه حاكنلا لئاوأ ىف ةماسأ ىبأ ةياود ىف داز ( مانلا
 ىب ءاج  ةشئاع نع ىرخأ قيرط نم نابح نبا ةياور ىف عقوو . الجر ذئنیح هل لثمت كلملا نآنکف « كلمحي لجر
 عقوو « ةمطقلا یه فاقلاو ءارلاو ةلمهملا حتفب ةقرسلا ( ريرح نم ةفرس ىف ) هلوق ٠ « يلب هللا لوسر ىلا ليديج
 ةقرسلافالاو < حيحصأ انه هريسفت دارأ ناف « بوثلا ةقرسلا : ىدوادلا لاقو ءرب رح ةقرخ ىف» نابح نبا ةباور ف

 لو دقل 0 ةشاع ند رخآ هجو نه یرجالا دنعو ٠ عقربلاک وأ a رسا : لايف بارلا برغأو ۰ معآ

 نیا .داراا نأب هليقام نيبو اذه نيب عمجو « یقجوز» نأ تا لوسد سأ نيح ةتحار ىف یروصب لب رچ

 «نیت م لزت » ريخلا سف ىف ارة نيتيفيكلاب لزت نوکر نآ لمتعو ,هتحار ىف ةفرخلاو ةقرؤلا ى تاک اہتروص

 ةروصل اراضحتسا عراضلا ظفلب ربعف ءابفثك أف د ةماسأ ىبأ ةباور ىف ( بولا كرجو نع تفشکف) هلو



AY۱  
 حاكذلا باتك 1۷
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 ةفرسلا ءابفشك | ىف ديمضاا نوكيو « هارب نأ بطاخلل زوجيام اهتم ىأر نوكي نأ لمشع : رينلا نيا لاق . لاحلا

 ف قابو ۰ ةظقيااك مانملا ق محمصع نأو ٠ یحو ءایبن الا اؤر نآ كلذ ىلع 7" أكو« هجولا نع ابفشكأ ىأ

 « رظن ةجرتلل ثيدحلا اذه جاجتحالا ىف : اضيأ لاقو : اذه نم "یثب قاعتيام رب وصتلا مر ىلع مالكلا ىف سابللا

 لبق ةأرما ىلارظنلا نأ ىف ةلجا ىف هب سن اتسب نكلاو « ةتبلا امف ةروع الف ةيلوفطلا نس ىف كاذ ذا تناكة شئام نال
 ةياور نم مدقت اذکو «تنأ یه اذاف د ىنييمشكلا ةياور ىف (یه تنأ اذاف) هلوق . دقملا ىلا مجرم ةحاصم هيف دقعلا

 اهدعب ناك ناو « هيف لاكش] الف ةثعبلا لبق كلذ نوكي نأ لمتحم : ضایع لاق هلو مضب (هضع) هلوق . ةماسأ ىبأ

 داریال كش ظفل هنأ ايتا ءطقف ةرخالا ىف وأ ةرخآلاو ايندلا ىف هتجوز ىه له ددرتلا اهدحأ : تالايتحا ثالث هيفف

 ىلع ىحو ايؤر ىه له ددرتلا هجو املا: « نيقيلاب كشلا جزم ةغالبلا ف ىمسيو « ققحتلا ىف غلبأ وهو هرهاظ ةب

 , دمتمملا وه ريخالا : تلف . ءايبن الا قح ىف رتاج نب مالا الكو ؟ ريبعت اهل ىحو ايزر یه وأ اهتقیقحو اهرهاظ

 اهنأ ىضتقي قايسلا نأ هدري لوالاو « هاضرآ ال اهريغ لایتحاب هريسفتو : لاق مث « نیما نبا نع ليوسلا مزج هو

 دعب تدلو اهنأ عقاولاو ‹ كلذ لبق اهفرعو اهآر دق ناک هناب رعشم « تنأ یه اذاف و هلوق رهاظ ناف تدجو دق تناك

 «ةرخالاو ايندلا ف كنجوز یه » بابلا تیدح رخآ ىف نابح نبا ةباور ثالثلا تالامتحالا لوأ درب و . ةثعبلا

 زاظذا دمصف و هيف هلوق ةمجرتلل هنم دهاشأأو , ةيهاولا ةصق ىف لهس ثيدح یاثلا ثيدحلا . لعأ هللأو < ديعل یالاو

 ثيدحلا رکذو (هسأر أطأط مث) هلوق . «قادص ريغب و نآرقلا لع حيوزتلا باب » ىف هحرش ىتأيسو « هبوصو الا

 بطاخلا رظني نأ سأب ال : روما لاق « هلوطب ثيدحلا نوقابلا قاسو « ىسخرسلا نع رذ ىبأ ةياور ىف اذك « هلك

 . ةروعلا الإ اهتم ديربام ىلإ رظنی و دمت : یعازوالا لاقو . !مفکو اممجو ريغ ىلإ رظني الو : اولاق . ةبوطخلا لا

 رظنپ ةيناثلاو , روپمباک والا : تاياور ثالث دمحأ نعو . اهنم ربدأ امو اهتم ليقأ ام ىلإ رظني . مزح نبا لاتو

 . اهتذإ هغب كلذ دارا اذا املا رظني نأ زوحي : اضيأ روا لاقو . ةدرجتم املا رظني ةثلاثلاو « ابلاغ رهظي ام ىلا

 امنا لاع دقملا لبق ةيوطخلا ىلا زافنلا زوال هنأ موق نع یواحطا لةنو . اهنذ] طرتشي ةياور كلام نعو

 ۱ ۱ ٠ ةروكذملا ثيداحألاب مهلع درو , ةيينجأ ذئنيح

 لوب "الا حاکنال : لاق نم بیساپ - ٦

 ركسبلا كل ذکو « بیا هيف لخدف < "نهولضمت الف نلجأ نفاف ءاسنلا مقلط اذإو  یلاعت هللا لوقل

 4 نم یاألا اوحيكتأو إل لاقو ( اونوژی تح "نیکرشلا اودکنن" الو ) لاقو

 ةي انثدح حلاص ن دحأ انثدح ع ساو نع بەو نا ان دح ناملس ن 'ىمي شی مس ۷

 ىف حاكتلا "نا » هتربخآ قلب ىإلا جوز ةشئاع نأ یپ لا نب ”ةورع ىنربخأ لاق بارش نبا نع وڏو انثدح

 اهقدصيف هتذبا وأ هو لجرلا ىلإ لجرلا بط مویلا سانلا اکن اهنم حاكسف : ءاحنأ رتعبرأ ىلع ناك ةيلهاجلا

 هنم ىضيتساف_نالف ىلإ ىلسرأ : امم نم تربط اذإ هتأ رمال لوق لجرلا ناك "رخ حاكسنو . ایکن م
 امءاصأ املج نیب اف« هنم ”مضيدسأ ىذلا لجرلا كلاذ نم اماه نيبتي یتح ادبأ امس الواهجوز اه زتعيو



 ۱۸۳ ۵۱۷۷-۱۲۰ تیما

 رخآ حالو ؛ عاضوتسالا حک .حاکنلا اذه ناکسف « هولا ةباجأ ىف ةبغر كاذ 1 ناو بحآ اذإ امجوز

 فا دعب لاهل“ رمو تعضرو تاج اذا ۽ 9 مور !ا ىلع نولخدرن ةرشملا "نودام طع“ ع

 ىذلا متقرع دق : مهل لوقت «اهدنع اون ' ین عتب نأ مه م لجر علت ملف « مهلا تآّسرأ امل مضل

 نأ ”مياطتسيال اهّدلو هب قحاین « هما تبحآ نم ىمسن « نالفاب كتبا وهف « تو دقو « ک رمآ نم ناك

 کس و ام منال ة را ىلع نواخدیف ريثكتلا ”سانلا 7 عمت عبأرلا ها لجرلا هب 7 ۳

 «اط اوج امله تعضوو نهادحا تا اذاف « نبيلع لخد نهارا ,E تایار نوماوبأ ىلع نيصني

 کد لمع توپ الف . كلذ نم منقميال هتبا یعدو هب هتطاتلف « نورت ىذلاب اهدلو اوقحلأ مث «ةفاقل ماد

 < مویلا سانلا حاکن الإ « هلك ةيلماجلا حاکن مده قلاب ..

 ىف يلع ىلتي امو ) : ةشئاع ع نع ويبأ نع ةورغ نم , ماشه نع عكست اندم یئ اشف - ۱۲۸

 ىلا ةميتيلا ىف اذه : تلاق ( نهوسکنت نأ نوبغرتو نمل بكام نهوت وت ال اللا ءاسنلا 'ىاتي ىف باتکساا

 ام ضعیف « ابحكتي نأ اع بغریف اهم وا وهو « هام ىف هنکیرش لوکس نا اهلا لجرلا دنع ”نوكت

 « امام قد ۳ نآ ةها رک هریغ اهکنی الو « احل

 00 0 ىنربخأ لاق یره اند مع ان ربخآ م ماشه اند ح دمع نب لا دبع (شررِو - ۵۹

 أ نم ب ىنلا بامسأ نم ناكو - هلا ةفاذح نبأ نم رع تنب ةصفح كب "ات نیح ره ناد را

 3 ةصفح كتحكنأ تش نإ : تاقف هياء تضرمف نام نب نا تو : رع لاقف « ةنيدملاب قوت - ردب

 تاق. ركب ابأ تیقاف : رع لاق . اذه یموب جوزتأ ال نأ ىلادب : لاقف ینیقا مث « ىلايل ؛تلبلف « یرمآ ىف ”رظنأس

 « ةصفح كتحکسنأ تاش نإ

 0 لاق نسملا نع مع ہا ىنثدح لاق ىبأ ینثد> لاق ورع ی نب "دحآ شو - ۰

 ان دع تا اذا ی - . اهقاطق لجر نم یل كخأ تجوز لاق هيف تاز اهنأ راسي ئ لقعءىنثدح لاق نه ومع

 10 دومت الواو ال « اهمط#ت تثج م امتفنطف ك:مرك أو كُشرفأو كنجوز هل تلقف « ام .ط ءاج

 ”لمفأ نالا ت تاقف ( نفرات الف ةيالا هذه هلا لّرنأف « هيلا مجرا نأ دیر ةأرلا تااکو ؛ هب سأبال الجر

 اا اجور لاق « هللا لوسراي

 طيئاسا ( لو الا حاکن ال لاق نم باب ) هلوق
ا ثيداحألاو تايآلا نم ملا اذه فئصالا

 6 انا یت



 حاکتا باتک - ۱۸ ۰ ٩۷
 وبا هجرخأ هظفلب اعوفرم یسوم ىبأ ثيدح هيف رورشملاو « هطرش ريغ ىلع ةجرتلا ظفاب دراولا ثبدحلا نوکل
 ةلمج نم ناو :هيف فالتخالارکذ نأ دعب یذمرتاا لاق نكد « ماحلاو نابح نبا هو هجام ناو ىذمرتلاو دواد

 . قحا ىبأ نع ىروألا نايفسو ةيعش هلسرا نم لج نمو ؛ هپ آ نع ةدرب ىبأ نع قعا ىنأ نع ليئارسإ هلصو نم
 نايفسو ةبعشو « ةفلتخم تاقوأ ىف هوعمس مهنال حصا الوصوم هاور نهو ؛ ةياور یسوم وبأ هيف سيل ةدرب ىبأ نع
 دواد نآ قررا نم قاس مث .دحاو تقو ىف هام امن کل قح) نا نع هاود نم عج نه كنئأو ظفحأ اناک ناو

 حاکنال مع هلا لوسد لاق : لوقي ةدرب ايأ تعمسأ قتح] ابآ لأب ىروثلا نایفس تم ه لاق ةبعش نع یمل ايطلا
 ن٠ یتاف ىذلا ىنتافام : لاق ىدهم نبا قيرط نم قاس مث . قعا ىبأ ىف تبث لم'ارساو : لاق « معن لاق ؟ لو الا

 نمحرلا دبع نم یدع نبا جرخأو . منا هب یتأی ناک هنال ليئارسإ ىلع هب تلكتا ام الا نا ىبأ نع ىروثلا ثيدح
 قيرط نمو ییدلا نب ىلع قیرط نم رک احلا دئيمأو . نايفسو ةبعش نم تبثأ قوا یا یف لیت ارس : لاق یدبم نا

 ل هلص واو حح نیذلا نأ فرم هترکذام لمأت نمو . لیئارسا ثيدح اوححم مهنأ مريغو ىلهذلاو ىراخبلا
 ىلع هلصو ىذلا لیئارسا ةياود حج ربل ةيضتقاا ةر یکذلا نئارقلل لب « طةف هم ةدايز هن وك لا كلذ ىف اودنتسي

 حاكنلا عنم ىف ةغيصلا ذهب لالدتسالا ىف نأ ىلد . باوبأ ةثالث دعب ثيدحلا اذه قراع ةيقب ىلا ريشأسو « هريغ
 جاتحيف « هيلع ركع لاكلا ىن هردق نمو « هل ماقتسا ةحصلا ىن هردق نف : ریدقت لا جات اهنآل , ارظن لو ريغب
 نذلبف ءاسنلا متقاط اذاو : ىلاعت هللا لوقل ) هلوق ٠ هدعب امو بابلا ىف ةروكذملا ةلدالاب لوالا لاتحالا دی ات ىلا
 4 الا هذه لوز بیس نایپ باا كثيداحأ رخآ لقهم ثيدح ىف ىف سو . نهوءامال یا ( نهولضمت الف نولجأ
 هيلعو ىويمشكلا ةا ور ىف اذه تبث ) ركسبلا كلذکو بیلا هيف لخدف ) هلو . ةچرال اهنم جاجتحالا هچوو

 هجوو ( اونم ۇي یح نيڪ رشلا اوحكتت الو : لاو ) هلوق ءاسذلا ظفل مومعل رهاظ وهو « لاطب نبا حرش
 اهمأ اوحكتت ال : لاق هناکسف < ءاسنلا هب بطاخ ملو لاجرلا حاكن اب بطاخ لامت هنأ اهدعب یتلاو ةيآلا نم جاجتحالا
 دمي هيف لوقلا ىأيسو « ما عج یایالاو ( کنم یابالا اوحکنا و لاقد) هلوق . نيكرشلل مكنايلو» ءايلوآلا
 نهو بهو نبأ قيرط نم هركذ ةشئاع ثيدح لرالا : كثرداحأ ةم.رأ بايلا  فنصاا رك باوبأ ةثالث

 وه « نابلس نب یحم لاقو » هلوقو « یرهزلا بارش نبا نع ديزي نب سأوب نع امیج دلا نی ةسبنع قبرط
 نب یح ةياور نم هرأ لف بهو نبا ظفل امأو . ةسبنع ظفل ىلع فنصملا هقاس دقو . ىراخبلا خویش نم ىنعجلا
 دبع نب دمحأ قيرط نم « جرختسملا » ىف ممن وبأو غيصأ قيراط نم ىنطةرادلا هجرخا نكلا » نآلا ىلا نابلس
 ( ءاحنأ ةعبرأ ىلع ) لوق . بهو نبا نع م عاص نب ناعع قيرط نم قزوجلاو ليعامسالاو بهو نب نمحرلا

 هلوق ٠ احالطصا فورعلا لملا ىلعو « عونلاو ةرجلا لع اضرأ وحلا قاطيو , ینعمو انزو برض ىأ وحن عج
 تاذختم الو ) یلاعت هلوق ىف وهو ندخلا حاكن لوألا : اهركذت مل ءاحنأ اما قب هريغو ىدوادلا لاق ( ةعبرأ )
 حاكن كلاثلا نایب مدقت دقو ةعتملا حاكن ىناثلا . مول وهف ربظ امو « هب سأب الف رسا ام : نولوقي اوناک (نادخأ
 نع ىل لنا لجرلل لجرلا لو, نأ ةيلهاجلا ىف لدبلا ناك» ةريره ىنأ ثيدح نم ىنطةرادلا جرخأ دقو « لدبلا
 نایب ركذ تدارأ اما دربال لوالاو تلق . ادج فیعض هدانسا نکو كدي زا و قارما نع كل لزنأو كتأرما
 تقوب اردقم هنوكهنم عونمملا نآل دربال نأ لمتح ىناثلاو « كلذ ىفارجوز ۶ نذأ نم وأ اهل جوزال نم حاكن



 ۱۸6۵ ۵۱۳۰ = ۵۱۲۷ ثيدحلا

 هلو كنا ال ميونتلل وو (هتنبا وأ هتل و) هلو و عيمجأ نم ربظأ ثا الا دورو مدعو طرش هيف ىلولا مدع نأال

 یال اذك ) رخالا حاکنو) هلوق . املع دقمر 2 هرادقم یمسی و ابقادص نيم: ىأ ( احكي مثر هوا ما (ابف دصیف)

 نيقابلا ةياور ىف عقوو . نييفوكلا یأر ىلع هسفنا *ىثلا ةفاضإ نم وهو « رخالا فنصا حاكنو ىأ ةفاضالاب رذ

 ملا نوكسو ةلهبملا حتفب (اممط نم تربط اذار هلوق . لاعتسالا ىف نيالا وهو مال ريغب نیو اب هرخآ حاکنود

 ةمجعم داض اهدع) ةدح و (هنم یعضیتساف) هلوق . هنم امقولع عرسي نأ كلذ ىف رسلا نآدكو < امضرح ىأ ةئلثم اهدمب

 ةيوار لاق . ةدحولا لدب ءارب «یعضرتسار ىنطقرادلا دنع خبصآ ةءاود ىف عقوو٠ عاملا وهو ةعضايملا هنم ىلطا ىأ

 ةعماجلا ةمضايملاو هنم محل عاجلا هلم یلطا ىنعملاو « ةدحوملاب ىنعي باوصلا وه لوألا : یناغسلا قع نب دمع

 مال لحفلا ءام نم ابا-تکا یا ( دلولا ةباج ىف ةبغر كلذ لعفي ماو ) هلوق ۰ جرفلا وهو عضولا نم ةةتشم

 حاكن حاكنلا اذه ناكف ) هلو . كلذ ريغ وأ مركسا وأ ةعاجشلا ىف مهئاسؤرو مراک | نم كلذ نوبلطي اوناک

 مدقت ( ةرشعلا نود ام طهرلا عمتج رخآ حاكفو ) هلوق . وه یآ عفرلاب و ىمسي ریدقتلاو بصنلاب ( عاضبقسالا

 ددعلا طبض نم ديال ناك دحاو نم رثكحأ هيلع عمتجب حاكنلا اذه ناك الو « باتكلا لئاوآ ىف طهرلا ريسفن

 مهيب وطاوت و اهنم اضطر نع نوكي اما كلذ نأ رهاظلاو « اهؤطر ىأ ( امیصی مک ) هلق . رشت الثل دئارلا

 رثكألل اذک ( متفرع دق ) هلوق ۰ «لايل اهلع سو د هريغ ةياور فو « رذ یال اذک ( لابل سو ) هلوق . ابو

 هلو . اممالكهنآل مضلاب ( تدلو دتو ) هلو . دحاولا باطخ ىلع « تفرع ه ىنيمشكلا ةياود قو « عملا ةغيصب

 ناك اذإ الا كلذ لمفتال نوكي نأ لمت نکل « كتنبا یه تااقا نأ تناك ولف « ارکذ ناک نإ ىأ ( كنبا وبف (

 ةفصلا هذه ءىجت نع الف تب امنا قةحشي ىلا هتنب لقب نم مم ناک دقو  تذبلا ىف مجها 9 نم فرع الا رکذ

 ىف ( هب عناب نأ عيطتسإ ال ) هلوق . ةانثم ةدايز « قحتليف » هريغلو « رذ یال اذك ( امدلو هب قحليف ) هلوق

 نم عنتعال رثك الل و ( اهءاج نه عامال ) هلوق ٠ هج وت مدقت ( عبارلا حاكن و ) هلوق . هنم ىنيمشكلا ةاور

 ىبك افلا جرخأو . ةمالع ىأ ماللا حتفب ( الع نوکت تایاد نيياوبأ ىلع نيصاي نك اياغبلا نهو ) هلوق . اهءاج

 نك فاللا عسل ایاذبلا نم یهو - لوزرم مآ هتنأف , ءاع اعدف , دايجأب رع زرت » لاق ةکیلم ىبأ نبا قيرط نم

 مساقلا قیرط نمو «اروب ءاملا لمج هللا ناف له : لاقف , خبدي مل ءانإ ىف هنکل و ءام اذه : تلاقف  ةيلهاجلا ىف
 نأ ةياحصلا ضمب دارأف « ةياهاجلا ىف حفاست لوزبم ما اهل لاقي تناك ةأرمأ نا » رع نب هللا دبع نع دمع نبا

 ىف نك« اياب نه » لا ةبآلا هذه ىف دهاي قيرط نمو « ةكرشم وأ ةيناذالإ حک ال یارلا : تلتف اچو رت

 تابارک د دازو هلثم ريبزلا نب ةورع ند رذنملا نب صاع قيرط نمو « ام نفرمی تايار نمل تامواعم ةيلهاجلا

 رثك أ ننه یمسف ةيلهاجلا ف تايارلا تايحاوص ىاسأ « بلاثلا باتك» ىف یلکلا نب ماشه قاس دقو «راطيبلا

 . « نهدارآ نف د قريمشكلا ةياور ىف ( نهدارأ نأ ) هلوق . ارایتخا عك تكرت تارورشم ةو رشع نم

 ىف ( هتطانلاف ) هلوق . ةيفا رائالاب دلاولاب دلولا هبش فرعي ىذلا وهو ءاف مث فاقب فئاق عمج ( ةفاقلا ) هلوق

 حاکن مده ) هلوق . قوصألا ماللا حتفب طوللا لصأو « هب هنةحلتسا ىأ ةانثم يغب « طاتلاف د ییمشکلا ةياور

 هلوق ٠ اميلع كردتسا امو تركذ ام هيف لخد ( هلك) هلوق . « ةيلهاجلا لهأ حاكذ » ىطقرادلا ةياور ىف ( ةيلهاجلا

 ىلع اذبي جتحا . هجوزيف لجرلا ىلا لجرلا بطخم نأ وهو ؛ هركذب تأدب ىذلا ىأ ( مويا سانلا حاكن الا )

 یراق مف ۵ 4 ۽ ۲ - م



 امآ كلام یور اک لو ۳ حاكستلا زا تناك ثيدللا اذه تور ىلا یهو نام نأب بقمت و « ىلولا طارتشا

 زیا ف دريم هنأب بيجأو ؟ هتان ف هيلع تاتش لم : لاق مدق الف بئاغ وهو ایخآ نجرا ديع تب تجول

 تلقالاف بئاغاهوبأو ءف.ك ىلإ تعدو ای ةروكذملا تنبلا نوكست نأ لمتحم دقن  دقعلا ترشاب اهنأب حييرصتلا

 مهنیب تبرضف اهيخأ یب نم الجر تحکنا و اهنأ ةشئاع نع حص دقو . ناطاسلا ىلإ وأ دعب آلا ىلولا ىلإ ةءالولا

 . قازرلا دبع هجرخأ «حاكن ءاسنلا ىلا سیل : تلاق مث حكن أف الجر تا دقعلا الا قبي مل اذا ىتح تملك مث رتب .
 ' ارستنع ةدلاع نع ثيدحلا قاسو « ةمدقملا ىف هّتنبب اكرفعج نبا وأ ىسوم نباوه )یک انئدح) هلوق , ىلاثلا ثيدحلا

 هجوو ؛ ابرق هحرش مدقت « ةصفح ثم ات » رع نبا ثيدح كثلاثلا ثيدحلا . ريسفتلا باتک ی هحرش مدقت دقو

 وهو ( رع نآ نب دحأ انثدح ) هلوق . راس نب لقعم ثيدح عبارلا ثيدحلا . ةلجلا ىف ىلولا رابتعا هنم ةلالدلا

 نبا وه ( ميداربا ىنثدح ) هلوق . دشاد ن هللا دبع نب صفح رع نآ مساو + ىلع يأ یکی اريضاق ىروباسينلا
 عقوو . ةيآلا هذه ريذضت ىف یا ( نهواضعت الف ) هلوق . یرصیلا وه نسحلاو « ديبع نبا وه سو و : نامهط

 یدح) ھلو ۰ حاکیلا نم اپهنمیف تیلو راضي نأ حاكنلا لو ىف تلزت ابنآ ساپ نبا یدح نم یریطا ديسفت ىف
 افلعم ةرقرلا ريسفت ىف مدقت دقو « هلصوو ثيدحلا اذه عفر ىف حرص اذه ( هيف تازت اهنأ راسي نب لقعم

 نب ثراولا دبع قبرط نم لاسرالا ةروصإو « نسحلا نع دشار نب دابعل اب الوصوهو « نامیط نب مهار 3

 یئدح د هلوقب نسما حرصت لء دشار نب دابع ةعب ات هلصوب نامرط نب دارا ةياور تروق و , سأ وي نع دیعس

 قيرط نم یربالا ريسفت ىف عقو « راسي تنب رغص» ميجلاب ليج اما ( ىل اتخآ تجوز ) ےل . « راسي نب لقعم
 ليل اا ليو ‹ هدئاسم قأيسو ريؤصت ريغإ نکا كاذک نوحتف نا امایسو , الوكام نبا مزج هب و خرج نیا

 نأب ددمتلا لمت<و « قع) نا دنع كلذ عقو ةطاف ليقو « ىردبلا هعبت و « نآرقلا تامهمم » ىف لیپسا هاکح
 عفو اذگه  یراصا الا مما نب حادا ۳ وه ليق ( لچر نم ( هلوق . مساو نابقا وأ بقل و ناسا اه نوکی

 لقعم تخأ راسي تنب ليمج نأ لقعم نب هللا دبع یئربخأ» حي رج نبا قيرط نم «یضاقلا ليعامسال نآرقلا ماكحأو ف

 هركذو «ةباحصلا لیذ» ىف یسوم وبأ كلذ ركذو « |مطغ . ابتدع تضقناف اهقلطف م داع نب حادبلا ىبأ تحت تناك
 «نالجملا نب ىدع نب مصاع نب حادیاا نأ تحن تناكو لقعم تخأ راسي تنب ةليمج ىف تازن و هظفل و ىلعثلا اضيأ
 ' ةنأب نیرخأتلا ضمب مروجو . رخآ اب اع نوكي نأ لمتحیف « باوصلا ىلع یببات حادبلا نأب لهذلا هلكشتسا و

 خیشلل « زاجما باتک » ىف انا عقوو . ىعباتلا حادبلا وخأ ورف اظوف ناكناف ورع وبأ هتينكو مصاع نب حادبلا

 رازبلا دنع نسملا نع دشار نب دابع ةياود ىف عقوو « ةحاور نب هللا دبع ابجوز مما نآ مالسلا دبع ن.ندلآ رغ

 ىراصنأ حادبلا وبأو قزم راسي نب لقعم نال رظن اذه ینو « باطخلا عم اهبطخن یل مع نبا یاتأف » یطقرادلاو
 ايحطصاف » دشار نب دابع ةاور ىف ( !متدع تضقنا اذا ىتح) هلوق ٠ ةعاضرلا نم وأ همال هبع نا هنأ لمتحيف

 اهوخأ وهو ابا و نم ىأ (امطخ ءاخل) هلوق ٠ امطخن ابتدع تضقنا ىتح ارکرت مث ةعجر هل اقالط اهقلط م ا ءاشام

 كتشرذآ و » ىلعثلا ةياور ىف « اشارف كل امتلعج ىأ ( كتشرفأو) هلوق ۰ لجر نم ل اتخآ تجوز هالوأ لاق اك

 ني دابع ةياور ىف ( ادبآ كيلا دوعنال هتاو ال ) هوو . همع نبا هلآ دعبي ام اذهو . « یوق ىلع ام كترتآو یم رک
 سأب ال الجر ناكوز هلوق ٠ ءافلاو نونلاو ةزدحملا حتفب ا زمحو یامثا داز « ادب كج و زآ الو دشار
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 نع هب اونکف ةماعلا هت ريغ ام اذهو . ادیج ناك ىأ : نيثلا نبا لاق «قدص لجر ناكو » ىاءثلا ةياور ىف ( هب

 ةجاح هللا لع نسحلا لاق د ىجكللا سم يأ دنع نحل ا نع ةلاضف نب كرابم ةياور ىف عقوو . لاق اذنك هيف ريخال
 ( نهواضعت الف : ةبآلا هذه هللا لذت اف ) هلوق . « ةبآلا هذه هللا لزنأف , مجوز ىلإ ةأرملا ةجاحو تأ ما ىلإ لجرلا

 عقو ثيح جاوزالا قايسلا ىف باطخلا رهاظ نوک كلذ منع الو ةصقلا هذه ىف ةب آلا هذه لوزن ىف رص اذه

 «ءايل والاب قاعّتب لضعلا نأ ىف رهاظ ( نیجاوزآ نحكتي نأ و اهتيقب ىف هلوق نکا « ( .اسنلا مقلط اذاو ال اهن

 الو اهركح ءاسنلا اوئرت نأ کل لحال ) ىلاعت هلوق ىف ءایل والاب قلعتي ىذلا لضعلا نایب ريسفتلا ىف مدقت دقو

 اهداعأ ىأ ( هايإ امجوزف لاق . هلا لوسر اب لمفأ نآلا یاقفر هلوق ۰ هب قيلي ۱« ناکم لک ق لدتسيف (نهولضعت

 لسم ىبأ ةياود فو « مب هلا لوسر سآ لبقأ نآلا تاقف و جرختساا ىف معن ىبأ ةياور ىفو . ديدج دقعب هيلا
 ابجوز اعدف « ةعاطو يرل امم : لاقف راسي نب لقعم كلذ عمسف و نسحلا نع ةلاضف نب كرايم قيراط نم ىجكلا

 دشار نب دابع ةياور قو« هنیع نع رفکو هايإ اهحكنأف « هاب نموأ ىتاف و ىلعثلا ةياور نمو « هابإ ابچوزف

 نب راج ىف تلون : یدسلا نعو ۰ نيرسفملا ثك أ لوق اذه مث : ىلعثلا لاق « هايا اهتحكنأو یي نع ترفكف »

 « راج دان هدیرت ةأراا تناکو < ابک وز" دا را مث امتنع تضقناو ةقیلطت امجوز ا,ةلطف هبع تاب جوز هللا دبع

 ءاياوالا : مهريغو ىمفاشلاو ثيللاو ىروثلاو كلام مینو روما لاقف ىلولا ىف اوفلتخا : لاطب نبا لاق « تار

 نم مه ةيفنحلا نعو . ةيالو ءالؤه وحنو مالا نم ةوخالا الو مآلا دلاو الو لاخال سياو ٠ ةبصملا ه حاكتلا ىف

 اوفاتخاو . حاكتلا ةدقع كلذف : لاق ماحرالا ىوذ نود ةبصملا مث ءالولا ثرم ىذلا نأب یربالا جتحاو ,ءايلوأآلا

 ةيالو ال وأ هلثم وأ حاکنلا ةدقع ىف بيرقلا ىلولا نم لوا نوكي له هدالوأ لع الجر ىصوأف بألا تام اذا ین

 نكي مل هتايح ىف هنيعب لجرل كلذ لمج ول بألا نأب ل جتحاو « ىلوأ ىصولا : كلامو ةفينح وبأو ةميبر لاقف ؟ هل

 لا ساقي الف توملاب تلقتنا ةيالولا نأب بقعتو . هتوم دمب كاذکف « هيلع ضرتعي نأ ءايل والا نم دحأل

 « الصأ اهسفن ةأرملا جوزتال : اولاقو كلذ ىلا دوهجلا بهذف حاکسلا فىلولا طارتشا ىف ءایلعلا فلتخا دقو ةايحلا

 ليلد حرصأ یهو « ةروکذلا ةيآلا لوزن ىف روکذلا ببسلا اذه اهاوقأ نمو « ةروكذملا ثيداعألاب اوجتحاو

 هيلا هرمأ ناکنمو « ابيخأ ىلا جتحت مل امسفن جوزت نأ اهل ناک ول او « ىتعم هلضعل ناك امل الاو لولا رابتعا ىلع

 امتأ ةياور كلام نعو . كلذ فالخ ةباحصلا نم دحأ نع فرعبال هنأ رذنلا نبا ركذو . هنم هعنم هريغ نا لاقيال

 ولو امسفن جوزت نأ زوجبو ءالصأ ىلولا طرتشيال هنأ ىلإ ةفنح وبأ بهذو . ابسفن عجوز ةفيرش ريغ تناك نا

 ةدراولا ثيداحالا لمحو « هب لفتست انآ عببلا ىلع ساءقلاب جتحا و «اژفک تجورت اذإ الو نذإ ريغب

 صیصخت زاوج وهو « لوصالا ىف غئاس لمع وهو  ابهوم ضايقلا اذهب صخو ةريغصلا ىلع ىلولا طارتشا ىف

 هريغ نود حاکشا ىف ىلولا طارتشا ىلع لديو « سمايقلا اذه عفر روكذملا لقعم ثیدح نکل « سايقلاب مومعلا

 نكلو لولا طارتتا میمازللاب داريالا اذه نع مبضعب لصفناو « .فکلا رابتخاب راعلا هتيلوم نع عفدنیل

 وبأ لاقو . ىعازوالا بهذم وهو « حبلا ىف اولاق اك ىلولا ةزاجا ىل كلذ فقوتيو « امسفن مورت كلذ عنعال

 هنع بوني نا الا حصیال لولا ىذا نأب بقعتو . اپسفن عورت ىف اف ىلولا نذإ طرتشی : لاق نکا هوحن روث

 الو امسفن نم عيبلا ىف اش نذآ نکتداص ابسفن حاکنا ىف اهل نذآ ولو « اهل قلا نال كلذ ىف هنع بوتنال ةأرملاو
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 باجأ ناف « لضعلا نع عوج راب همای نآ دعب الإ ناطاسلا جور لضع اذإ ىلولا نأ لقعم ثندح قو ۰ حمل

 لعا هللا و ؛ اجلا هيلع جوز رصأ ناو ٠ كاذف

 الجر رمأف اهب سانلا یوا وه ةأرما ةيعش نب ةريغلا بعخو . بلعالتا وه لولا ناك اذإ یاب - ۷

 . كتجوزن دق لاقف . معن تلاق ؟ ىلإ كرمأ نیاجنآ ظ راق تنب مکح ال فوع نب نمحرلا دبع لاقو , هجو زف

 كل بهآ لب یال ةأرءأ تلاق لمس لاقو . اهتريشع نم الجر رثأيل وأ كةن دق ىف“ دهشیا ءاطع لاقو

 اهينجو رف ةجاح اهب كا نكست م نإ هللا لوسراي لجر لاقف ۰ ىسفن

 : هلو ىف اع هللا ىضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه انثدح و اخ ال دنا اشو - ۱

 ىف هتك رش دق لجرلا رجح ینانوکت ةميتيلا ىه لاق « ةيالا رخآ ىلإ ا ati لا لق” ءاسنا ىف كوتهتسرو

 كلذ نع هلا ماف « ابی « هلام ىف هيلع لخدیف هریغ اجور نأ هركيو « اجوزمب نأ اهنع بغریف هلام

 امك لاق دهس نب ل ان دح مزاح وبأ الح ناماس نب ليمن ا ما دق نديعأ اشو - ۲

 هباحأ نم لّجر لاقف « اهذ رب لف ةتفرو رصبلا اف ضقت هيلع اذن ضرعت ةأرما هنءاؤ اسوا ی یبلا دنع

 « متاخ الو لاق ؟ دیدح نم متاخ الو لاق ۰ ءىث نم یدنءام لاق ؟ ءىث نم كدنعأ لاق 4 نا لوسراپ امنجوز

 س ۳ ت هس ۰۸ ۷۳ ۰ .٠
 لاق « معن لاق ؟ "ی نارقلا نم كعُم له (ال لاق 6 فسا ذخاو فصنلا اهيطعأت هذه ید قشا نكسلو

 « نآرقلا نم كعم ا اهكتجوز دقف بقذا

 نا لات؟رخآ ىلو ىلا جانح وأ « هسفن جوزا له ىأ ) بطالا وه ( حاكذلا ىف ىأ ) ىلولا ناک اذا باب ( هلوق

 هذخأ هناکو « لاق اذك . دهتجلا رظن ىلا كلذ ىف مالا لكل امم عنلاو زاوجلا ىلع لديام ةمجرتلا ىف ركذ : رينا

 هجوذي نأ هريغ ىل ولارمآ اهيف یلا راثالا ناف « زا وج لا ىري هنأ هعینص نم ربظو ىذلا نکل « کحاب مزجلا هکرت نم
 هلع لوألا ناک ناو ؛ زاوجلا لع لادلا ءاطع رثأ ةمجرتلا £ دررآ دقو . هسفا هم وز نه عاب خرمتلا امف سيل

 ةفينح واو كلامو ىروألاو ةعبب رو یعازوالا لاةف « كلذ ف فلسا فلتخا دقو . دقعلا فرط دحأ لر ال نآ

 تيأد نمي ىنجوز اهياول بيثلا تلاق ول كلام نءهو . روث وبا مهقفاوو « هسفن ىلولا جوزي : ثيللاو هبا | رثكأو
 رخآ ىلو وأ ناطلسلا امهجوزي : ىعفاشلا لاقو ۰ جورلا نيع عت 1 ولو كلذ امرا راتخا نم وأ هسا نم ابجوزف

 نم عیبیال اك احکنم مک انلا نوكي الف : دّععلا ىف طرش ةبالولا نأ مو ۰ دوادو رفز هقفاوو . هنم دهنأو آ هلثم

 ىف عیکو هلص و رئالا اذه ( هجوزف الجر صأف ابب سالا لر وو ةاما ةيعاش نب ةريغلا بطخو ) هلوق : هست

 . وهو ةأرما جورتپ نأ دارآ ةبعش نب ةريغلا نا و ريع نب كلملا دبع نع ىروثلا نع هقيرط نم ااو هفنصم
 دعإآ رمأف هيف لاقو ىروثلا نع قازرلا ديع چ راو « هجوزف هئم ىلوأ ةريغملا لجر لإ اهمآ لم ۰ ایل و

  دوعسم نب ةورع هع تاب بطخ ةريماا نا و هظفل و یمشلا قيرط نم روصنم نی دمعس هجرخأو « هج وزف هنم
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 ةريذلا لسراف ءابمع ناو دلبلا ريمأ تنأ , لعفال تنك ام : لاقف . امینج وز : لاقف ليقع ىفأ ن هللا دبع يلإ لس رأف
 فقل نب فوع دلو نم بعم نب دوعسم نب ةبءش نبا وه ةديغملاو ٠ ىهتنا « هنم اهجورف صاعلا یآ نب نا ىلإ
 نب اع امأو . روكذملا دوعسم وه هدج نال اضيأ امم اممع نيا وه ليقع ىبأ نب هللا دبعو . اهلل همع تنب ىبف
 « فيقث نب مشج دلو نم هنال فيقث ىلعألا مدج ىف الإ مہم عمتي ال هنكل اضيأ ايف ناك ناو ومف صاعلا ىنأ
 نب نمحرلا دبع لاقو ) هو . قلعملا رثالا ىف ملا لجرلا مسا فرعو « سانلا ىلوأ وه هلوقب دارلا حضوف
 قبرط نم دعس نیا هلصو ( كجوزت دقف : لاقف . معن : تلاف ؟ ىلا كرم نيلمجتأ : ظراق تاب = مال فوع

 « دحا و ريغ ىنبطخ دق هنإ : فوع نب نمحرلا ديما تااق ظراق تنب كح مأ نأ دلاخ نب دیمس نع » بئذ ىفأ نا
 . هحاکن زا : بئذ نآ نبيا لاق  كتجوزت دق لاق . معن : یلاقف ؟ ىلا كلذ نیلمج و : لاق . تيأد مهيأ ىنجو زا

 اهب فی ربا ق دز لو « هجاوزأ نع ن ورو لب ىنلا نع نيوري مل اولا ءاسنلا ىف ميكح مآ دعس نبا ركذ دقو

 ظرات تاب مکح مآ : لاقف ایساف هتجرت ىف فوع نب نمحرلا دبع جارزآ ةيمست ىف اهركذو « لا اذه ىف ام ىلع
 هلصو (امتريشع نم الجر ال وأ , كتحكن دنىأ هوثيأ : ءاطع لاقو) هلوق .ةرهذ یب فياح ديبع نب دلاخ نبا

 اتال نأ دیشتلف : لاق « هريغ اهل لجر ال اهل مع نبا اهبطغ ةأرما : ءاطعل تاق » لاق خرج نيا نع قازرلا دبع
 ب ىنلل ةأرما تلات : لمس لاقو ) هلق ٠ « اهتديشع نم الجد رمأتل وأ « هتحكن دف ىنأ ؟درمشأ فاو امطخ
 دقو ؛ ةبهاو لا ثيدح نم فرط اذه (اهينجوزف ةجاح اهب كل نكي !,ن) هللا لوسراي : لجر لاقف « ىسفن كل بمأ

 ظفاب بابلا ىف هلصوو « امه ريغو « جيورتلا لبق ةأرملا ىلإ رظنلا باب » فو « رسعلا جیوزت باب » ف الوصوم مدقت
 ىلا تءاج ةأرما نا » ظفلب مزاح یآ نع نمرلا دیع نب بوقمی ةياور قيلعتلا ذم ظفل ىلا امرقأو « زخآ

 « هللا لور ىأ : لاق هماحصا نم لجر ماقف - هبفو - یسفن كل بهال تثچ هللا لوسراي : تلاقف مقلب هللا لوسر
 هحرش مدقن دقو « ارصتخم هدروآ €( ءاسنلا ف كنوتفتسب و إل لاعت هلوق ىف ةشئاع ثيدح فنصلا ركذ مث . هلثم
 رمأي وأ هسفنب كلذ ىلوتي نأ نم معآ« ابجوزتي نأ اهنع بغرف » هلوق نأ هنم ةلالدلا هجوو , ديسفلا ف فوّتسم
 لهأ نم تناك نم جوز" ىف ءايلوآلا بتاع امل هللا نآل « زاوجلا ىلع نسحلا نب دسم جتحا هبو : هجنوزيف هريغ
 حصي ىلولا نأ ىلع لد لامجاو لالا ةليلق تناك نم جی وز كرت ىلع مهیتاعو قادصلا نم امن نودب لامجاو لاملا
 تناك ولو امجوزتي ةنأ ىلع اضيأ كاذ لدو « هيلع مارح وه ام كرت ىلع دحأ بتاعي ال ذإ « هسفن ن» امج وزت هنم
 نم دارلا نأ ملف .هيلع ايضارت ام امجورتب نأ عنم امل اغلاب تناك ولو « قادصلا ىف اهل طق نأ رمأ هلال ةريذص
 . ركبلاك ابلثم ربم نودي اهاضرل رثا الف ةميغسلا كاذب دارملا نوكي نأ لاتحاب بیج دقو . امسفن ىف امل رمآ ال
 نكل « اضيأ قالطإلا هتم ذخالا هجوو « ابیرق هحرش ىتأيسو , ةيهاولا ىف دعس نب لوس بیدح فنصاا ركذ م
 ظفلب و ناذدتسا الو دوهش الو و ريذإو هسفن جوزب نأ هلي هصئاصخ نم دودعم ةنأي كلذ عمم نم لصفنا

 حتفو لادلا دیدشت حارشا ضمب ىكحو « ةدارإلا نم لادلا نوکسب « اهدرب مه هيف هلوتو « هری رقت ىتآ اک ةبملا
 لمتحم وهو هلوأ

 راذّصلا هلو لج زا حاکنا اپ - ۸
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 غولبلا لبق رشآ ةالااهنادع لم (نذح مل فاللاور) یلمت هلوقل ۵ 9۶
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لا "نأ ا هللا ىكر شاع نع هيبأ نع ماشه نع نايفس امدح فو ù رر اش د ۳
 2 ىن

 ۳ ل 5

 أما هدنع تدكمو ¢ مسن تب "یهو هيلع تاخد او « نیم ی تن یهو اهجوز

ال نوکسو راوا مطب هدلو طض ) راغهلا هدل و لجرلا حاکد] باہ ( هلوق
 6 حضاو وهو عملا ىلع م

 لعجل « نضح مل یاللاو : ىلاعت هللا لوقل ) هلوق 8 ثائالاو روكذلا نم معأ وهو ؛ سنج مسا هنأ ىلع اهبحتفبو

 ىف سيل نكما ٠ نسح طابنتسا وهو ء زئاج غولبلا لبق اهحاکن نأ ىلع لدف ىأ ( خولبلا لبق ربشآ ةئالث اهتدع

 دقو « ليلدلا هيلع لد ام الإ ميرحتلا عاضب الا ىف لصالا لاق, نأ نکع و . رکیلاب الو دلاولاب كلذ صمت ةيآلا

 شب دح دررآ رسلا اذطو « لصالا ىلع هادو ام قبف غولبلا نود یهو اهل ركب ىبأ جوز ىف ةثئاع تیدح درو

 ىراحطأ نأ الإ 3 le ًاطوب ال تاک ولو ركبلا ةريذصلا هدنبا ځوا باللا ذرج هنأ اوءجأ : باوملا لاق , ةثئاع

ال بالا نأ اقلطم ةمراش نا نع مزح نا یحو ؛ ًاطوتال نميف همام ةمربش نبا نع یکح
 ةريذصلار كيلا هتنب جوزب 

م ناک نینس تدم تال یهو 22۶۱ لك یا جور" نأ معزو 2 نذأتو غلبت ید
 نسل ازی وجت هلباقمو « هصئاصمخ ن

قو : ( هبات (ُ ایٹ وأ تناكاركب ةريؤص وأ تناك :ريكح هتنب رایج بالا ىعخنلاو
 اذه نم ةشئاع ثيدح ىف ع

 هدعإ ىذلا بابلا ىف ىنا قي رطلا نه ررظي جاردإ هچولا

 هتخکنآف ةصفح "ىلإ هلم ىنلا بلع رم لاقو « مامإلا نم هتنبا بألا و زن ۰ ی - ۹

o۳€ملي ىنا “نا ةشئاع نع هيبأ نع ةورغ نب ماشه نع بهو ات دح ۳ ی ل شی ج  

 نينس عسق دنع تناكاهنأ تا : ماشهي لاق « نينس عسن تنب یهو اهب ىنبو  نینس ؟تس تنب ىهو اہج وزآ

 « ماعلا لولا ىلع مدقي صاخ لولا نأ ىلإ ةراشإ ةجرلا هذه ىف ( مامإلا نم هتنبا بألا حيوذت باب ) هلو
 ركذ م .٠ ابيرق الوصوم مدقت ىذلا هثيدح نم فرط وه ( حلا رع لاو ) هلوق ٠ ةيكلاملا نع هيف فاتخا دقو

 مسی م ځا تبن آو هلوقو . روکذلا دانسالاب لوصوم وهو « ةورع نبا ىنعي « ماشه لأن د هيف هل رق ةقئاع تردد

رذاملا تذب ةمااف ه:أرما نغ هلح نوک نأ هحشا و 4 كاذب هانا ند
 كثب لح لد : لاطب ني لاق 0 ها امد نع 

 طورش نم ىلولا نأ و « اهل ىلو ال نم لو ناطاسلا نأو < مامإلا نم هتنبا عزت ىف ىلوأ بالا نأ ىلع بابل

 عنم هنو مزلب الو ‹ كلذ عوقو امف اع]و « كلذ نم ءىش طارتشا ىلع نيثيدحلا ىف ةلالد الو : تلف ٠ حاکشلا

 صرع نذأتسز ىح رکا حاعسن) نع یا نآ هيفو : لاقو . ىرخأ دا نم كلذ لغوي ااو « هادعام

لكلا قأایسو ءامل نذإ الف ةرفماا امأو ) نذإلا متم روما ی خلاپااب
 کو هم باب ف كإذ لع ما

 نآر فا نم كم اب امك انجوز ا یبلا لوال « لَو لاطادلا بيسسإب - ۰

 تماما « ی.هن نم ثيهو فا تألاقو هي هلا لور
ةداح ا كل نكت : نإ انجو ر لجر لاقف الی وط

 لاق « 

 كا رازا ال تّساج هابإ امتيلمغأ نإ لاقف « ىرا نإ الإ یدنعام لاق ؟ اهقدّصت ءىث نم كدنع له مالسلاو ةالملا هيلع



 ۱۱ ۵۱۳۷ ۵۱۳۵ ثيدحلا

 لاق ؟ وش قآرقلا نم كمعمأ لاقف « دی لف ديد نم اماخ ناك ولو سّقلا لاقف « ايش دجأ ام لاقف « ائيش سملاف

 نآرقلا نم كەم ام اهكاتجوز دق لاقف ءاهامت رول اذكة روسو اذك خروس مع
 - ىف دمس نب لوس ثيدح قاس مث ( نآرقلا نم كعم امي اهكانجوز : لب ينلا لوقل « لو ناطاسلا باب ) ھل

 ظفلب ه-جولا اذه نم رذ ىبأ ةباور ىف حقو دقو « دارفالاب « ابكحة:جوز و ظفلب كلام قيرط نم ةبهاولا

 تحكن ةأرما اعأ » عوفرملا ةقئاع ثيدح ىف لو ناطاسلا ناب حيرصتلا درو دقو « ميظمتلا نونب « اهك انجوز »
 هئس> و یذمرتاو دواد وآ هجرخأ < اط لو ال نم لو ناطاسلاو » هيفو « ثيدحلا «لطاب ارحاكتف ااو نذإ ديغب

 دفعو . ةبهاولا ةصق نم هطينتسا هطرش ىلع نكي مل ال هنكسل . کالاو نابح نباو ة:زخ ناو ةناوع وأ هححصو

 5 جاجحلا هدائسإ قو « هل لو ال نم یو ناطلسلاو ٠ یو الإ حاکت ال » هعفر سابع نا ثیدح نم یناربطلا

 نیا رع نسح رغآ دانساب « طسوالا » ىف ینارطاا هقيرط نمو هعماج یفنایفس هجرخأو , لاقم هيفو ةاطرأ

 « ناطاس وأ دشرم ىلوب الا حاکن ال » ظفلب سابع

 اهاضرب الإ بيلا ركبلا هريغو بألا حدي ال بصاپ - ١

 هب ىبلا "نأ مهم دح ةربره ابا نأ ةّلس ىلأ نع ىبحي نع ماشه انثدح اف نب ”ذاعم شرج - ۱۳۹

 ؟ ابا فو هلل لور ای الف « نّدأتست ىتح کہلا كنت الو سمت ىتح مال کال ٠ لاق
 « تکست نأ لاق

 [ 1۹۷۰ ۰ 5954 : ىف هافرط - ۰۱۳۱ ثيدحلا ]

 ةشئاع یلاوم ورع ىلأ نع ةكيلم بأ نبا نع تيا انئدح قراط نب ميبرلا نب ورع شرو - ۷

 « امن اهاضر : لاق « ىحّتست ركبلا نإ ثا لوسر اب : تلاق اهنأ اهنء هللا یفر ةشئاع نع»
 ۱ 1 [ ۱٩۷۱ ۰1۹41 : ىف هافرط f ثيدحلا ]

 « ركبلا بالا جيوزت : روص عبرآ ةمجرتلا هذه ىف ( امهاضرب الإ بيثلاو رکیلا هريغو بالا حکتی ال باب ) هلوق

 تداز رغصااو وکلا تزّتعا اذاو . بيثلا بالا ريغ ځوزو 5 ركبلا بالا ريذ والو ٠ بیتا بالا وز و

 اج وز ةريفصلا ركبلاو « مدقن اك ذش نم الإ اقافتا اهاضرب الإ هريغ الو بالا امج وزال غلابلا بیثلاف « روصلا
 جوز اک اهو أابجو زب: ةفيلح وبأو كلام لاقف امف فلتخا غلابلا ريغ بيثااو « مدقن اي ذش نم الإ اقافتا اه وأ

 ةلازإ نأ مهدنع ةلعاو « هديغب ال ءطولاب ةراكبلا تلاز اذإ اهجو زب ال : دمو فدو وبأو یعفاشاا لاقو ء ركبلا

 اهرائتسا ىف فلتخاو « ءايلوآلا نم هريغ اذكو اهوبأ ارجرز غلابلا ركبلاو . ركبلا ىف ىذلا ءايحلا ليزت ةراكبلا

 ثحي دید ركذأسو ۰ معلا لهآ رثك أ نع ىذمرتلا ءاكحو « تعنت.ا اذا الع بالا رابجإ ال هنأ ىلغ لاد ثيدحلاو
 تبث تغلب اذاف ؛ لو لك امجوزب ةريغصلا بيثلا ف ىعازوألاو ةفينح وأ لاقو . بالاب دجلا ىعفاشلا لأ دقو . هيف
 كلام ندو ٠ ةنثملا ماتم ةنظملا ماقأ هناکو « اماكن بالا ريغ ءايلوألل زاج امست تغلب اذإ : دمحأ لاقو . رايخلا
 ةدوقعم ةجرتلا نأ مث . هيلا ةراشالا تمدقت اک هماقم هماقا هلال ءايل وألا ةيقب نود بآلا ىصو كلذ ىف بالاب قدتلي



 ا ا ا م حاكنلا باتک - + ۱۹
 یشن نکل « ثيدحلا رهاظ ه ضد ىذلا وهو « ةريرک وأ تناك ةريؤص ايد وأ تناك اركب ةجوزاا اضر طارتشال -

 هلوق ۰ يثكىبأ نبا وه یو « یاوتسدلا وه ( ماشه انثدح ) هلوق ۰ اهل ةرابع ال اهنال ىنعملا ثيح نم ةريغصلا
 (حکتتال ) هلوق ۰ لس و اا : ىع نع ماشه نع ثراحلا نب دل ات قورط نم مسمع ةياور ىف ( ةبلس فأ نع )
 رهاظو « هتنبا ناسفالا ضرع باب » ىف مالا ريسفت مدقنو « عنملا ىف غلب وهو رخل ارعفرب و « ىبهنلل ءاحلا سکپ
 « ملا ىف لصالا وه اذهو « ركبلاب اب ال قالط وأ ترع ارجوز تقراف ىلا بيثلا ىه مالا نأ ثيدحلا اذه

 هلقن و . الص ا4 جوذ ال نم ىلع قاطت دقو <« ىايأ ءاسنلا ريصتف لاجرلا لتقي ىأ < م أم وزغلا د موق هنمو

 اركب ةريبك وأ تناك ةريفص اهل جوز ال نم لك ىلع قلطي هنأ امهریغو ىضاقلا لعام ساو ىبرحلا مهاريا نع ضايع

 دنع ثيدحلا اذه ىف ىحي نع یعازوالا ةياور ىف عقو دقو . ةذللا لهال نيلوقلا ىدرواملا کحو « ابيث وأ تناك
 اذه ىف هيبأ نع ةلس ىلأ نب رع ةاور ىف رذذلا نبا دنع عقوو « بلا حكنت الم ىنطقرادلاو ىرادلاو رذذملا نيا
 سالا بلطي ىتح اهياع دقعي ال ینعلاف , مالا بلط راق الا لصأ ( مآتست ىتح ) هلوق . رواشت بيثلا ثيدحلا
 ىف ىلولا طارتشا مدع ىلع ةلالد هيف سيلو « كلذب ىمأت نأ دعب الإ دقعي ال هنأ ساتسن هلوق نم ذخؤيو « اهنم
 بيلا نيب ةفرغتلا ةءاورلا هذه ىف عقو اذك ) نفاخ ی ركلا حکنت الو ) هلوق . هطارتشاب راعشإ هيف لب « ابقح

 دیکأت ىلع لدي رایتسالا نأ ةبج نم امهندب قرف هنم ذخؤيف ۽ ناذثتسالاب ركبالو رائكسالاب بیثلا ربمف « ركبلاو
 قافتا عنتما هعنع تحرص اذاف ؛ دقملا ىف امنذ] حيرمص ىلا ىلولا جاتحي اذهلو , ةرمآتسملا ىلا مالا لمجو ةرواشلا
 انذإ توكسلا لءج 0 لوقلا ىف حرص هناف رهآلا فال توكسلاو لوقلا نيب رئاد نذالاو « كلذ فالخم ركبلاو

 تیدح و « انلق و ةبلس ىبأ ن رمع ةاور ىف ( هللا لوسراي اواق ) هلوق ۰ حصفت نأ یحتسن دق أ مال ركبا قح ۳
 فأاتسو « یحتسق رکبلا نا تلق ه ةشئاع ثيدح ىف ( اهنذإ فیکو ر هلوق . كلذ نع ةلئاسلا ىف اهنأ ىف برص ةشئاع
 هلدأو یرصلا صفح وأ ىلالحلا ةرق نا یآ ( قراط نب عيبرلا نب ورع انثدح ) هلوق « ىناثلا ثيدحلا . هظافلأ
 ىبأو جس وكلا قو نیمه نب ىحي لثم ءامدقلا هنع ىود ٠ مت نا 95 یو ثيللاو كلام نم عم نوک
 ىلجعلا هم و دقو « ثيدحلا اذه الا عماجلا ىف هنع هل رأ لو یداخبلا خویش ءامدق نم وهو  ءىئاه نب مهارياو ديبع
 ىبأ نعر هلوق ۰« انأينأ » ىنعمثكلا ةياور ىف ( ثيللا انادح ) هلوق . نيتئامو ةرشع عسق ةذس تامو ىنطقرادلاو
 هارک الا فق ايو , ليحلا كرت ىف ىنأيسو « ناوکذ نع ةكيلم ىنأ نا نع و جیرج نیا ةباود ىف ( ةشئاع لوم ورع

 هدروآ اذکه ( یحتسن ركبلا نإ هللا لوسراي : تلاق امنأ) ےل . « ناوكذ وه ورع ىبأ نع ه ظفلب هجولا اذه نم
 ؛ نذأیست ركبلا : ار هنا لوسر لاق تلاق م ليحلا كرت ىف جرج نبا ةياود ىف عقوو ,ارصت ثيللا قیرط نم
 ناف : تاق . مع : لاق ؟ نيعاضبأ ىف ءاسنلا رمأتست هللا لوسراي : تلق م ظفاب ها ركالا قو . هلثم ركذف « تلق
 ۱ باهآیاپحکنی ةيراج لا نع لب هللا لوسر تلأس ه هجولا اذه نم لسم ةياور ىفو « تكستف ىحتستف یهأتسن ركبلا
 لاق , جيرج نبا ةياور ىف ( اهتمص اهاضر لاق ) هلق . « ىحتست اهناف : تلف . رمأتست معف : لاق ؟ال ما رماتستآ
 یه اذا اهنذإ كلذف لاق و انا موس نورس لا ردي نو نا ٠ا١١ اهنذإ لاق » هل ظفل ینو « اذ اهتاكس

 ثيدح.نم اضرآ لسم دنع و . بيثلا نود رکا لسم ةباور ىف ة رام اب دا رلا نأ ىلع ىراخبلا ةأاور تادو «تنکس

 :رذنملا نا لاق ابسفن ىف اهوبأ اهتذأّ سي رکیلاو» هل ظفل فو «ابناص ابنذلو « اپسفن ىف نذاتس رکیلاو سابع نبا



 ۱۹۳ ۱ ۵۱۲۷ - ۵۱۳۱ تیما
 دنع كلذي دقعلا لطبي مل نذإ ىتعص نأ تبلع ام دقعلا دعب تااق ول نكل ٠ نذإ اهتوكس نارکیلا مالعإ بحتسپ
 . قطناف تهرك ناو ینکساف تیضر نإ ائالث كلذ اهل لاقي : مهثم نابعش نيا لاقو « ةيكمل ملا ضعب هلطبأو « روما

 الم تررظ لب ملکتت م اذا اف اوفلتخا و . ةغراسلا نم كلذ اهعتمیف لج الكل اهدئء ماقملا لای : مرضعل لاقو

 ىلع لدي ام اهنم رهظ وأ تماق وأ تكب وأ ترفن نإ ةيكل املا دنعف , ءاكبلا وأ الثم مسبتلاب اضرلا رأ طخسلا ةنيرق
 قرفو « هوحنو حايصلا ءاكبلا عم تنرق نإ الإ عنلا ف كلذ نم ءىثل رثأ ال ةيعفاشلا دنعو ۰ جی" | ةهاركلا
 ٠ نآ لا ةداش] ثيدحلا اذه فو : لاق . اضرلا ىلع لد ادراپ ناک ناو عطا لع لد اراح ناک ناف عمدلا نيب میطعب

 . اهو اهتوكس ىوتسي نمو « نذإلا ام یردت ال نم ناذثتسال ىنعم ال ذإ , غلابلا یه ابناذتتساب رمآ ىلا کلا
 دعب ناك اذاام فالخ « ام اضر نوكي ال امضي وفتو ابنذ] لبق ةمييلا ركبلا توكس نأ كلام نم ربلا ديع نبا لقن و
 , امهريغ نود دج لاو بالا ىلا ةبسنلاب غلابلا ركبلا توکسب ءافتک الا ةيعفاشلا ضعإ صخو . ميلو لا امضيوفت
 عیب ةبسنلاب راکب الا عيمج ىف ثيدحلا لامتسا روا هيلع یذلا حیحصلاو . امهريغ نم را یحتست اعل
 ؛ رون وبأ مهقفاوو ةيفنحلاو ىروثلاو ىعازوالا لاقف اهتذإ ريغب غلابلا ركبلا جوزي بالا ىف اوفلتخاو « ءايلوآلا
 اغلاب تناكولو اهجود نأ بآلل زوج : نورخألا لاقو . حصر مل ناذثتسا يغب املع دةع ولف « اهناذئتسا طردب

 بابلا ثيدح موبفم مبتجح نمو « قعاو دمحأو ىعفاشلاو ثيللاو كلامو لليل یيآ نبا لوق وهو « ناذئنسا ريغ
 ی نإ سنوي ثيدحي مهضعي جتحاو . اهنم اب قحأ ركبلا لو نأ ىلع لدف ایل نم اهسفنب قحا بيلا لمج ہال
 ةميقيلاب كلذ ديةف لاق« امذإ ومف تتكس ناف « امسفن ىف ةميتيلا رمأتست » اعوفرم ىسوم نأ نع ةدر ىبأ نع یتا
 ركحذ ىلع سنن « اهوبأ امتذأتسي و ظفاب هتركذ یذلا سابع نبا ثيدحل رظن هيفو « هيلع قلطملا لمحيف
 ءاسنلا اورمأو و هعفر رع نبا ثيدح هديؤيو « شفا ةباطتسا نع نوکت دق ةرماؤملا نأب ىعفاشلا باجأو : بالا
 لاتو . سفنلا ةياطتسا ىنعم ىلع هنکل « رمآ ملل سيل هنأ فالخ ال : ىعفاعثلا لاق « دواد وبأ هجرخأ « نمنانب ىف
 رع نيا ناكو « هثيدح ىف ةنيمع نبا اهداز : یعناشلا لاق ,ةظوفحم ريغ نابع نبأ ثیدح ىف بالا رکذ ةدايز : قبيبلا

 « نماتست ركبلا » سابع نا ثيدح ىف ظ رةحلاو : قيبلا لاق ؛ نو رم ال راكبالا نوج وز ماس و مساقلاو

 نا نع ور نب دمو یسرم ىبأ نع ةدرب وبأ هاود كلذركو « رماتست ةمينيلاو » ظفلب ناسيك نب حلاص هاورو

 ولو « بالا ظفلب ظفاحلا ةقثلا ةدايز عفدي ال اذمو : تلق . ةميقيلا ركبلاب دارملا نأ ىلع لدف ةريره يأ نع ةیلس

 «تایاورلا نيب ضرامت الف هريغو بالا هيف لخدي هلوأ مضب رماتستو . عفدي مل ركبلا ةميخيلاب دارلا لب : لئاق لاق
 نم لک ؟ یعفاشلا لاق اک سفنلا هباطتسا ىثعم ىلع بح سم وأ دقملا ةص ىف طرش وه له رائتسالا,نا ىف رظالا بيو

 ̀ بيثلا ةريغصلا نأ ىلع ةب لدتساو . ىلاعت هللا ءاش نإ هيلي ىذلا بابلا ىف هيف ثحب دینم یایسو « لمتحم نردآلا
 اماع رابجإ ال انز ناک ولو ءطوب اهتراکب تلاز نم نأ ىلعو « اماو نم اهسفنب قحأ اهنوک مومعل الع رابج] ال
 هل جتحاو « هابحاص یتح هفلاخ و , رکیلاک یه : ةفينح وبأ لاقو «امسغنب قحأ بیا و هلوق مومعل هريغ الو بال
 نمیف ال هطوب اهتراكب تلاز نمیف ةضورفم ةلألا نال هذه ىف قابوهو ءايحلا وه ركبلا ترکسب ءاهتك الا ةلع ناب
 نا لع لدف بل اب اب قو رکا اب قاعتي ءايحلا نآ ىلع صا ثيدحلا نأ بيجأو . ةداعو ان ديد ان رلا تذؤمتا

 اهئايبح ءاقب اما « اعاجا تاخد کلم ىف بيث لک قتءب ىصوأ ول دنا لیلدب اغرشو ةغل بيث هذهو « فلتخم اہک

 ىرابلا حف ٩ جام سم



 حاگسنا با ۱۹
 ىلا رکیلاک هيف تسیلف حاکنلا لصا نم ءايحلا توبث امأو « اهم روجفلا عوقو رکذ نم یحتست اهنأل عونمف ركبلاك
 لمجت لب اهسفن جوز ال اهثكل و ؛یلو ريغب جوزتت نأ بهثلل نأ : لاق نا ةب لدتساو . ملعأ هقاو ۰ طق ةبرحت مل
 اباو نذإ ریغب تحکن اما اا » ةشئاع ثيدح هبقعتو « دواد نع مرح نبا هاکحب « اپچرزف لجر لا اهمآ

 ابلع ذفني ال هنأ الو نم ابسفنب قحأ د هلوق ىنعم نأ نيبي وهو « مدقت اک خم ثیدح وهو « لعاب احاکنف
 تنلعأ اذا رکبلا نأ ىلع هب لدتساو. اما و نذاب الإ اهل رج مل جوذت نأ تدارأ اذاف « اهرب الو ابنذ] ريغب هرمأ

 ضعب ذشو « ىلوالا قيرطإ زوجيف اضرلاب تذلعا ناو « ةمجرتلا ف فنضاا راشآ اذه ىلاو , حاكنلا رمي مل عناب

 « تکست نأ اهتذاو » هلوق رهاظ دنع افوةو اضيأ زوجب ال : لاقف رهاظلا لمآ

 دود رم هحاكتف ؛ ةعراك یهو هتنبا لجرلا جوز اذإ ساپ - 31

 یبا مو نج رلا دبع نع هيبأ نه م اققا نب نجرا دبع نع "كلام ینادح لاق لیءامس| شو - ۳۸

 هللا لوز تاق« كلذ ته ركن e واو اهايأ "نأ ة u راسنالا مادخ تب هاذ نع ةيراج 4 لب رد

 اهحاكسن د رف هلي
 ( ۱۹۱۹ ۰۱۹۰۰۰۱۳٩ : یف هفارطآ - ۰۱۳۸ ثيدملا)

—-—-e ۳عمو ليزي نب نور ليع نأ هث دح د# ی مسافلا نآ ی اربا ديرو ارا یا اشم  

 هو . ۰.4 ةنبا حكن أ امادخ ید الجر نأ هاثدح ديزي نا

 نکل « بیئلاو ركبلا لهشن « قاطأ اذكه ( دودرم هحاکنف ةهراك یهو هتنبا لجرلا جوز اذا باب ) هلوق

 ابن تناك اذ] حاکنلا درو « هنيب أس اک هقرط ضع ی درو ام ىلا راشأ هن أكف « ةبويثلاب هعمل حرصم بابل تو دوس

 ىعخنلا نعو . مدقت اك تهركو لو بیل بالا رايجإ زاجأ ةنأ نسحلا نع لقن امالإ « عامجإ اهاضر ریغب تجوزف

 نعو « زاج ةنزاجا نإ ةيفاحلا یلاقف ؛ اهاضر ريعب دقمعلا حقو اذإ .اوفلدخاو «در الإو زاچ هلايع ٤ تناكنإ-

 ما ر کو ما حفو ملا مضإ ( عمجو ( هلوق . اقلطم نوقايلا هدرو « الف الإو زاج برق نم هتزاجا نإ ةيكسا املا

 ور ىب نم ىموالا ىراصتالا فاطعلا نب صاع نبا ىأ م ماب ( ةيراج نب ليز یبا ) هلوق ٠ ةلمهم نيع م“ ةلينثلا

 , نتسلا باعا هل جررخاو ل ین دبع ىف نآرما عمج 7 ىناحمصلا ةيراج نب عمت“ مب ىخأ نبا وهو« فرع نبا

 ؛ ةيراج نب عمت همعل ةيحصلا نو « كلذكس يلو ةبحص ديرب نب عمج نإ لی هنمو ٠ دحاو امونأ معز نم مو دقو

 دلو ن>رلا دیعو , دیزب نب نرل دبع هيخاب هيف هئرق دقو « ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف ديزي نب عمج سیلو

 ىلو : دعس نبا لاق ؛ همآل باطلا نب رمح نب صاع وخآ وهو < هريغو یرکسعلا هب مزج اهف ب ىنلا درع ىلع

 6 ةواج هما وو ¢ نام ةنس ليقر نیمسال و ثالث ةئمس تامو ل ةئيدملا ريمأ نال یه زب زعلا دبع نب رهمل ءاضقلا

 سس ةئيع نب نايس عيدا اذه دانسإ ىلع کلام قفاو دقو . ثيدحلا اذه ىوس انآ ىراخبلا ق هل امو

 نع مودع لاق ی ثم هلاسرإ قو ءاساخ نَم رو دو | | ده لصو ف اے ةاورلا فلتءإ نإو م اهلا نب نمرلا كيه

 لاقو ديزي طقسأ نم م: عمو "نم رلا دبع بس ىف امجنع اوفلتخا اذکو ؛ تجوز ءاسنخ نأ حو نحرلا ديع



 ۱۹۰ 000 ۵۱۳۸-۵۲۳۹ تيدحلا
 ةرؤصبا لیلا كرت ىف فاصلا ةنييع نبا قيرط جرخآ دقو « امیسن ىف ديزي تابثإو هلصو باوصلاد ةيراج يآ
 ىف ىنطفرادلا هجرخأو ۰: ةلوصوم هقيرط نم ىتارطلا اهدروأو « كلذکه نم دحأ ابجرخأو 0 ىف أس اک لاسرالا

 ایم اییفلاخر « هه هواصو رک الاو اضيأ لاسرالا ةروهب كلام نم روصنم نب لعم قيرط نم « تاطولا. »
 ۰ ءاسنخ نع ةميدو نب ديزب نب هللا دبع نع مماقلا نب نمحرلا دبع نع 0 لاقف دننملا نم وار ىف ىروثلا نايفس

 دبعل نوکی نأ دعي نكل ةذاش ةياور ىهو « هنع كرابملا نا قيرط نم ىناربطلاو « ىركلا د ىف ىاسنلا هجرخأ
 نآ نبا الو ىراخبلا ركذي لو . 4 مجرت نم رآ مل اذه ةعيدو نب دیذ نب هلا دعو ؛ ناخيش هيف مساقلا نب نجرلا

 6 ىريقملا هنعو ةعمجا لسغ ىف یمرافلا ناملس نع یور یذلا مادخ نب ةءادو نب هلأ كوع الإ نايح نا الو متاح

 ۰ ةباحصلا و ىف هدنم نأ هرکذ دقو « نایح ناو یاعقرادلا هقثوو ؛ ثيدحلا اذه ىف الإ روهشم ريغ ىعبات وهو

 هلنغأ نم اذه ةعيدو نب دیزب نب هل ديعو ؛ هيخأ نآ مدال ن نارلا دبع خيش نظأو , كلذ ىف ممن وبأ هأطخو
 ةلمب» مث نون مث ةمجعم ( مادخ تنب ءاسنخ نع ) هو ٠ ةتسلا بتکلا لاجر ىف هوركذي ملف هعبت نمو یزلا
 ةصعيدوو دلا هيبا مسا نأ حبحصلاو « ةعيدو هيبا مسا لبق ٠ ةلمهملا فيضختو ةمجعملا سکپ اهوبأو « ءارح نزو
 هذه ىف السرم بئاسلا نب جاجا نع قفس] نب دم قیرط نم دحال ةياور ىف كلذ عقو < بسحآ یف هدج مما
 نکا ناو ىتاربطلاو یظقرادلا ةياود ىف عقوو « نالف نذو نونلا فيفختب سانخ اهتيمست ىف لاق یار « ةصقلا
 قتشم سانخ و «ءاسنخ هتدج نع ةيبأ نع ةيابا ىبأ نب بئاسلا نب جاجح نعد لاقف اهنع ثيدحلا لصوو « ءاساخ
 .دنع كلذ عفو دقو < ممن وب انک ةعيدو وبأ ءاسنخ لاو مادخ ةينكو « بائذ بنی ىف لاقي اک ءاسنخ نم
 نم یرفنتسلا دنف عقوو « ثيدحلا « الجر هتنپا حكنأ ةعيدو ابآ امادخ نا د سابع نبا تبدح نم قازرلا دبع

 . نا : ناك هلل و « هما ىف مو وهو « هتنبا جک وز مادخ نب ةعيدو نأ ةيراج نب ديزي نب نمحرلا دبغ نب ةعيب ر قي رط
 عم ةصق هلو « ةرحص اضيأ مادخ نب ةعيدول نا ىلع لدي ام ةيادصلا بانك ىف تركذ دقو . بلقناف « ةعيدو ابأ امادخ
 هضدب مالكلا رج نكل « عضولا اذه ق تلطأ دقو , هخيرات ىف ىراخبلا اهركذ ةفيذح أ یوم ماس ثاريم ىف رع
 ةروكذملا ىروثلا ةيارر ىف عقوو ۰ ( كلذ تهركف بيث یهو اهجوز اهابأ نا ) هلوق . ةدئاف نم واخ الو اضمب
 يب نع ةيعش قو رط نم ليعامسالا كثيدحلا ےک دقف 6 حجرأ لرالاو ءركب انا و ةهراك اناو نآ یحکنأ تلات »

 نع رمغم نع قازرلا دبع جرخأ اذكو « ىدلو مع جورتأ نأ ديرأ ااو و هناور ىف لاقف مساقلا نع دیعس نبأ
 موب اهثع لتقف مادخ تاپ ءاتدخ جوزت راصنآلا نم الجر نا » دم نب ركب ىنأ نع ىثحجلا نہ رلا ديع نب ديعس
 انآ لع لدب اذبف « ىلإ بحأ ىدلو مع ناو« یکنا ىلأ نإ : تلاقف الرب ىنلا یشأف الجر اموبأ کنان ؛ دحآ

 ىدقاولا هام ةدانق نب سينأ همساو لرالا اپجوز ةبسن ةيأورلا هذه نم اندفتساو « لوألا ابجوز نم تدار تناك
 مو ردبب دبشتسا دنا و ريسأ هما نأ « یالطسقا بطقلل تامجلا » ف عةوو ءاسفش نع رخآ ةجو نم هتياور ىف
 عقوو « ةثيمىنب نم ةنا هل ذانساب ركذ:ىدفاولا نأ ال) هما ىلع فقآ لف هتمرک ىذلا ىفاثلا امأو ءادنقسم هل ركذي
 دبع یورو « فوع ن ورم یب نم هنآ ابد هيبأ نع ةيابل ىبأ نب بئاسلا نب جاجحلا نع قع) نبا ةياور ىف

 ىنلا هل لاقق ؛ الجر هتنبا مكنأ ةعيدو ابأ امادخ ناد سابع نبا نع ىناسار خلا ءاطع نع خرج نبا نع قازرلا
 ون رک ذو نابع نب نع رخآ دانساب ىنارطلا یورو « أبيث تناكو ةب ایل ابا كلذ دعب تحكتف ؛ نهوه ركن ال ؛ هلو



 حاكذلا باتک - بم ۱ ۱ ۱ ۱۹۹

 نع ىروألا نعاضيأ قازرلا دبع یورو « ةبابل ابآ هدعإ تحکتف <« ابيث تناكو اج وز نم امعزنف » هيأ لاق 2 هما

 تحك و « هحاکن درف » هيفو هومن ثيدحلا « اموبأ امجوزف « ءاسنخ ۶ ات و لاق نيبج نب عفان نع ثر وا ىبأ

 قيراط نم یاسنلا جرخأ معن ۰ ايث تناك اأ ىلع ةلاد باکو . ضعیب اپضعب ىرقي ديناسأ هذهو «ةيابل اپآ

 اذهو « امعتدب قرفن عللي ىثلا تنأف « اهسآ ريغ نم ركب یهو هتنبا جوز الجر نا » راج نع ءاط نع ىعازوألا

 ù ميهاريا ءاطع نيبو هنيو لخدأف یازرالا نم رخآ هجو نم یاسناا هجرخآ ةلع هل نكماو « ةحصلا هرهاظ دنس

 نع مزاح نب روج قيرط نم هجام نباو اضيأ ىئاسنلا جرخأو . ارباج هدانسإ ىف رکذب لف هلسرأو « لاقم هيفو ةرم

 «اهريذغ « ةهراكى هو ابجوز اهايأ نأ تركذف هلل يذلا فا اركب ةيراج نا »و سابع نبا نع ةهرکع نع بويأ

 ن٠ ىنطترادلاو ىتاربطاا هجزخأ دقو . هلاسرإ باوصلا ناو أطخ هنا ةءرز وبأو متاحوبأ لاق نكل « تاقث هلاجرو

 اميحكتأ بيثو ركب حاكن در لپ هللا لوسر نا » ظفلب سابع نبا نع ةمركع نع ریثک نآ نب یحم نع رخآ هجو

 ريثكى نأ ن يح نم باوصلاو : «فعض هيفو ىرامدلا كلا درع هب درفت : ینطقرادلا لاق « ناتهراكامهو اهوا

 لعأ هللاو ءفاك يغب تجوز ۳۹ ىلع لح رکبلا ىف تا دا تبث نإ : قولا لاتو « لسم ةمركع نب صجايملا نغ

 هل ىنعم الف ثيدحلا ىف نعطل امأو « ایمن اف كىملا تبثي الف نيع ةعفاو الاف « ديلا وه باوجلا اذهو : تلق

 قيرط نه ىاربطااو ىنطقرادلا امجرخآ ىرخأ قيرط مادخ تنو ءاسنخ ةصقلو « ضعرب امضعإ یوقپ هقرط ناف
 ىذا تتأف < ةهراك یهو اهوبأ ابج وز مادخ تب ءاسنخ نأ و ةر ره ىبأ نع هببآ نع ةلس نآ 531 رع نھ مشه

 .ةرب ره ابأ رکذب مل السرم رمع نع ةئاوع وبأ هاور : ىنطقرادلا لات« ابی الو اركب هيف لقب لو ءامحاكت درف ړل
 الجر نا ) هلوق ٠ ىراصتالا ديعس نيا وه ىو نرراه نبا وه ديزبو ةيوهار نأ وه ( قع) ان'دح ( هلوق

 امادخ ىعدب موم الجر نا و دانسالا اذم نوراه نب ديزب نع هظفا دحأ قاس ( هوح هل ةا مکن امادخ ىعدي

 نب هیابا ابا تجولت « اأ حاکن امنع درف هل كلذ ترکذف ىلا تنأف ۾ مبا حاکن تورك « هتلبا کن

 ىبأ نع هجام نيا هجرخآ اذکو . مدقت ام قفاوب اذهو « ایت تناكاهتأ هذاب هنأ دیفس نب یح ركذف « رذذلا دبع

 ليءاجالاو ىئاربالا هجرخأو « كلذكديزب نع قرط نم ليعامسالا هچرخآ و « نوراه نب ديزي نع ةيبش نب ركب

 ۰ كلذک یح نع ی و نب ىع قيرط نم ىتاربطلا هجرخأو . هو دهس نب یی نع لیضف نب دم قیرط نم

 لمتع كلذ ىم خاب ىذلاو « ديزي نب عمج ركذ ىلع رصتقا نکا ۽ كلذك ی ۳ ةبواعم ىنأ نع ده هجرخاو

 ةع نا قيرط نم ليلا كرت ف ىف أمس ) مساقلا نب نمجرلا ليغ نوکی نآ
 ةأرما ناو مساقلا نع كيعس نب ی نع

 ةيداج ینبا عمو نحرلا دبع راصت الا نم نيخيش ىلا تلسرآف ةمراک یهو امو ابچوزب نأ تفرخت رفعج دلو نم

 نحرلا دبع امأو : نایفس لاق . كلذ مس ىنلا درف ةهراك ىهر اهوبأ اپن مادخ تنب ءاسزخ ناف نیشخن الف : الاق

 نع ةئييع نب نایفس نع رخآ هجو نم ىناربطلا هجرخآ دقو « ىبتنا ءاسفخ نا هيأ نع لوقي هةءمسف مساقلا نبا

 هللا دبع نب دم نب مسالا تنب یفمج مآ یه رف ج دلو نم یا ةأرملاو ٠ الوصوم ءاسنخ نع هببآ نع نمحرلا دبع

 نب ديذي قبرط نم یرفنتءلا هجرخأ « رفعج نب هللا دبع نب ةيواعم اهبأ مع وهاهياوو « بلاط ىنأ نب رف ج نبا

 ىلاو دج نب مساقلا ىلا تلسرأف « ريبزلا نب هللا ذيع نب ةز اهجوز نم تع آق !آ هدانساب ةعب ر نع دالا

 كلذ هل سیا : نمحرلا دوع ال لاقف « ىةفاوب ال ثرح یمطب نأ ةب وام» نمآ ال یا : تااقز ديزب نب نمحرلا ديف



 1۱۹۷ ۰۱6۰ ثيدحلا
 ىف ترکذ تنکو ۰ هتمدق اک هاب یم الو ءاسذخ لاو مسا طبضي | هلآ الإ ثيدحلا رکذف « نمي مل كلذ عنص ولو
 نم لص> دقو ؛ دمشعلا وه انه روكذملاو « انه یذلا ريغ ابعم وذ نمو رفعج دلو نم ةأرملا ةيمسل ىف ةمدّداأ

 هزنم عیمج ىلع دما هللف , هيلع دازب هنأ نظأ ال ام كلذ ريرحت

 م ۰

 « ( اوتیکنناف یمنی ىف اوطسقن ال نأ متنیخ لاو 3 : ىلاعت هللا لوقل « ةمينيلا عو رت اپ - ع

 وف . اهكستجوز لاق ماتم وأ اذکو اذک یعم لاقف كممام لاق وأ ةعاس ثکسف ةنالف ین وز ىل وا لاق اذإو

 هم یبلا نع لبس هيف + راج

 ىنربخأ باهش نبا نع لیق ینثدح ثیلا لاتو . یر زا نع بیع انربخأ نالا وبأ اش - ۰

 - ىلإ - یعتیلا ىف اوست" ال نأ مذخ لاو )ادم اي : اهل لاق اهنء هللا یضر ةشئاع لأس » هنأ رب لا نب ةو رع

 ديريو اهامو اطاجت ىف بغرف اهیلو رجح ىف نوکسن ةميتيلا هذه ىتخأ ناي : ةشناع تلاق ( کنم ؛تکسام ام

 نهأوس نم حاکنب و مو « قادصلا لاک ىف نمل اوطسةي نأ الإ نهحاكسن نه اوبنف اهقادَص نم صقتني نا

 - ىلإ  ءاسنلا ىف كنوتنتسبو ) : هللا لزنأف كلذ دعب هلي للا لوسر ”سانلا یا ةشئاع تلاق «ءاسسألا نم

 اوبغرو لاو لام تاذ تناكاذإ ةمينبلا تأ ةيألا هذه ىف مل "لجو "زع هللا لزنأف  نهوحكمأ نأ نوبغرتو

 «ءانلا نم اهريغ اوذخأو اهوكرت لاج لاو لالا ةلق ىف اهنع ابوغ رم تناك اذإو « قادصلاو ایست و اهحاكن ىف

 ابق اهوطسیو اهل اوطدقي نأ الإ اهيف اوبغر اذإ اهوحكيي نأ ملل سيلف « امنع نوبغري نيح اهنوكرتي اكسف تلاق

 « قادصلا نم قول

 شیدح ةیف رکذ «اوحکدان یاتیلا ف اروطسقت ال نأ منخ نإو ) ىلامت هللا لر ةميثيلا عود باب ) هلوق

 نود ىلا بالا ريغ لولا جيوزت لغ ةلالد هيفو « ريسفتلا ىف هحرش مدت دقو « ةروكذملا الا رس ىف ةشاع

 ال نأ طرشب امی وز” ىف نذأ دقو « ام بأ الو غولبلا نود تناك نم ةميتبلا ةقيقح نال « ايث وأ تناك اركب غولبلا

 ی ةمیلملا كنت الد ثیدو ةمعفاشلا شعب جتحا دقو ٠ ىرق لياد ىلا كلذ عل نم جاتحیف 6 ابقادض نم سخبب

 ناف « راتسالل الهآ ریصتق خلرت ىتح امي وز“ ریوخأت ىلا ةراشإ هيف اناق « صأتسق ال ةريغصلا ليق ناف لاق « صأتسق

 لاق اذاو ) هلوق ۰ ةلد الا نيب امج « مأةسنف خلوت ىتح ةميقيلا حک-دت ال ريدقتلا ناف ةميذي غولبلا دعب نوكس# ال لبق

 هيف 6 زئاج ومف اک تجوز لاق مش 0 اٹل وا اذیکو اذک یعم لامن ؟ كعم ام لات وأ ةءاس كك ةنالفق ىجوز ىلولل

 نيب قيرفتلا نأ هند هدأ ر مو <« اورق هحرش یاہو ارانم مدقت دقو ؛ ةبهاولا ثردح ی ( كس ین نع لهس

 نم هذخآ قو 6 رخآ مالک امبثيب لاخت ولو رضإ ال ساجا ف ناک اذإ لوبةلاو باعالا
 ةعقاو ال شف ثيدحلا اذه

 فسا لاقو « ىرهزلا نع بيعش انريخأ ناملا وأ انثدح ) هلو ٠ باجالا بقع لبق نوكي نأ لاع>ا ايقرظي نیم

قاسو € لالا ف ءامک الا باب 0 ف الوصوم ثللا قيرط مدقت ( بارش نا نع ليقع یئدح
 هظفل يلع كانه نا 



 ءا هللاو « مدقت اک ایاصولا باتک یف یکذلاب هدرفآ دقو « بیش ظفل ىلع انهو

 اذكو اذكب كتج“وز دة لاقف ةنالف ىنجوز لول ”بطرخلا لاق اذ| تاپ - 5

 تاق وأ تورا جوزلل لقب مل ناو حاكتلا زاج
 هما نا » هنع هللا یفر لمس نع مزاح یبا نع ديز نب دام انثدح نامش وبأ ايو - ه1

 لاق ¢ اهمنجوز هللا لوسراپ : لجر لاةف ¢ ةحاح نم ءايزلا ف "مویلا ىلام : لاتف م هيلو ترم للي یالا

 لاق ؟ نآرقلا نم كدنع اف لاق “یش یددعام لاق « دیدح نم اماخ ولو اهطغأ : لاق « یش یدنعام لاق ؟ كدنعام
 « نآرفل نم كمم ام اهكتكلم دنف لاق « اذكحو اذك

 تيضرأ جوزال لش 1 ناو حاکنا زاچ اذکو اذكب كتجوز دق لاَقذ ةنالف ىجوز بطاخلا لاق اذا باب ( هلوق

 « لقي ۸ ناو » هلوق ىف لعافلا وهو « مالكلا متي هبو « ىلولل بطاخلا لاق اذا » یجمدکلا ةياور ىف ( تبق وأ
 ماقم سالالا موقي له ةلأسمل ةدوقعم ةمجرتلا هذهو « اضيأ ةيهاولا ةصق ىف دعس ن لوس ثيدح هيف فسملا دروأو
 وأ « كلذب ابکتجوز ىلولا لوقيف اذك ىلع ةنالف حج وزن لو. نأك باحيالا ىلع لوبقلا مدقت ول اك ریصیف لوبقلا
 نم كعم ام اکتجدز و جلي ىنلا لوق دعإ لقني م هنأ ةيهاولا ةصق نم فنصاا طبنتساف ؟ لورقلا ةداعا نم دبال
 بطاخلا فيقوت نع ىنغأ ةصّوأا هلو ف مالکلا طاسإ :لاّف بلراا هضرعأ نکا 0 تلیق لو لاق لچرا نآ ۰ نآرقلا

 ىلا جتح مل بغارلا لجرلا الو لاح لثم ىف ناک نف 2 كلذ ىف ةدوام او بلطااو ةضوارملا نم مدقت ال لومقا ىلع

 لالدتسالا لس هنأ هتاغو.ىوتنا هاضر ىلع نارقلا م م نگ هربغ یفالخم 6 هتبغر معلا قبسا لوقلاب دم عرض

 ةياورلا هذه ف هلوق . لالدتسالا لصا ىف شد#لا هجو هليف یذلا ف تمدق دقو « بطاخ نود باطاخم هصخب نكد

 لع لاد اذبف « هب وصر املا راظذلا دمصقو ثرلح ى نآ ةبج نم لاک هيف ) ةجاح ند ءاسنلا ف مریلا ىلام لاقف )

 نوكي نأ لو ةجاح نم ةفصلا هذه نك اذا .اسنلا ف لام تیدما یەم ناکف هتبجآ ول جودا ديرب ناک هنآ

 لمح هن اتساع م امج و زيف هيجعل انآ لاتحا هت دات نوكو 0 جرد در )ناو هصااصخ نم اّهلطم رظنلا زاوج

 و ءاسنلا نم هدنع نه ىلع ةدايز نع

 عالي وأ حكي ' تح هيخأ ةبطخ ىلع بخت ال ساپ - 6
 ۳1 "یفر رع نا "نأ ندع oli) 0 لاق جرج نبأ انك دح مارا ی ی شم بس ۲

 رتب تح هيخأ ةبمخ ىلع ”لجرلا بطخم الو ء ضعب عيب ىلع کضمب عیب نأ لي یبلا یهن » لوقي ناك امهنع
 « بطاحلا هل نذاي وأ هلبق بطاخلا

 ت
- 

 رأي ةريره وبأ لاق » لاق جرعألا نع ةعيبر نب رفمج نع لا انك دح ريكس نب ی اشم < ۱:۳

 ؛اوضغاب الو « اوست الو « اوست الو . ثيدحلا ب ذكحأ نقلا ناف لاو ج ايإ : لاق جم بلا نع



 فينحلا 4۲ ١ = (٠4ء ۱۹۹

 «اناوخإ اووکو

 [ ۱۷۲: « كحك « ۱۰16 : ىف هفارطآ - ۰۱٤۴۳ ثيدحلا ]

 « كارتي وأ حكت ىح هبخآ ةبطخ ىلع لجرا بطخم الو » - ه144
 نع بالا ىف هركذو « عدي وأ د ظفلب هدروأ اذک ( عدي وأ مكتب یح هيخأ ةبطخ ىلع بطخم ال باب ) لوق

 ىف خيشلا وبأ هجرخأ دقو « رذپ ىج » ظفلب رماع نب ةبقع ثيدح نم لسم هجرخأو « كري وأد ظفلب ةر ره ىأ

 وأ کنی یح » ظفلب ةر ره ىأ نع نب ريمع نب ی ی PL EES حاكنلا باتک
 ىف ثحبلاو عويبلا ىف هحرش مدقت ( ضعب عیب ىلع کضعب عيبي نأ لس ىلا یمن ) هلوق ۰ . حیحم هدانساو « عدي

 مزجلاب ( بطخالو ) هلو . نوملسملا مه نیبطاختا ن نأ ةرج نم كلذ ضراعي ال ظفلا اذهو « للاب كلذ ٍصاصتخا
 بتل ذوو : عدلا ف غل بلا ةنيسب كلذ قايسو « ین هنأ ىلع عفرلا زوج و . بطخمال لاتو ىأ ىلا له
 نع رع نب هللا ديب ةياور ىف هلوق عفرلا دبی و « ةدئاز « بل الو » هلوت ىف ال نأ لع « « عیلید » هلوق لع افطع

 ةيناتحتلا تابئاو بطخم نم ءابلاو عراب نم نیا عفرب » بطخ الو هيخأ عبي ىلع لجرلا عیب الود لسم دنع عفان
 رفعج نع كيلا ) ةرره ىبأ ثيدح ىف هلوق . یناثل لوألا نذأي ىتح ىأ ( بطاخلا هل نذاي وأ ) لوق ٠ عيني ف
 .نرع ةساهش نب نعرلا دبع نع بیبح ىنأ نب دیز نع هقب رط نم لسم هجرخأ رخآ دانس هيف ثيلل ( ةعيبد نبا

 لوقت ةثثما مضو هلوأ حتفب ( رئأإ ةريره بأ لات لات ) هلوق ۰ هظفل ركذاسو « طةف ةبطخلا ةصق ىف رءاع نب ةبقع
 یی نب دم قيرط نم ىئاسنإإ سنع عقو و « كريس نع هتركذ اذإ نوكس مث هلوأ حتفب ارث دملاب هرثآ ثيدحلا ترثآ

 نم قاي ) 3 نظلاو مكايإ ( هلوق . | رصتنع هرکذف لاق قب هللا لوبد نأ ةرب ره ىبَأ نع جرعالا نه نابح نبا

 ناحلم نب مهاربا نب دحأ قيرط سم قهباهجرخأ دقو « هحرش عم بدالا باتك ف ةر ره نآ نم رخآ هچو

 لاق ‹ هچولا اذه ريغ نم نكمل ةقرفم ىراخبلا امرکذ تادایز نمل ىف دار هيف ىراخبلا خيش ید یک نع

 « ءابقفلا رثك أ دنع دقعلا لطم, رحت ىب سیل و بيدأتلل یبنا اذه : ىباطخلا لاتو « ميرحتلل یه اذه : رووجلا
 ىح لب «دقعلا لطب الو مرحتلل مدنع ره لب روما دنع نالطبا) نيبو مرحتل هن وك نيب ةمزالم الو « لاق اذک

 اذا ام ميرحتلا لع : ةلبانجلاو ةينفاشلا لاقف هطورش ىف اوفلتخا نكل و عاجالاب ميرحتلل هيف ید یوونلا
 ولف مرحت الف درلاب حيرصتلا عقو ولف « ةباجالاب اربتعم اهنذإ نوکی ثدح هل تنذآ ىذلا ابيلو وأ ةبوطخلا تحرص
 یمقو ناو. ناتیاور كلذ ىف ةلب ا )۱ دنعو « ةحابالا لصألا نال ةبامخا لع موجها زوجیف لاحلاب قلا عي م

 « اضيأ مرحي ال ةيفنم لاو ةيكلاملا لوق وهو حصآلا  ةيعفاشلا دنع نالوقف كنع ةبغر ال اطوقک ضي رعتلاب ةباجالا

 لب امییلع كلذ ب ینلا ركني لف مبج وأو ةيواعم یبطخ : ةمطاف لوف هيف ةجحلاو « زوجیف لبقت لو درت مل اذاو
 ةبطخم یناثلا لعب مل وأ امم ارطخ انوکی نأ لاتحال هيف ةجح ال هنأ ىلا هريغو ىوونلا راشأو ٠ ةماسإل اهطخ

 دا ةيواعم ىف ام اهل ركذ هن أكف بطخ نوكي نأ ريدقت لعو « بطخ مو ةماساب راشأ ب ىنلاو « والا
 ةأرملا لجرلا بطخ اذا بابلا ثيدح ىمم نأ ىعفاشلا نع ىذمرتلا كحو . ةماسآل اببطخ انمنع ةبغرا اهم ربظ

 ۳ یخ نآ ساب الف اکر الو اهاضرب لمي ل اذاف « هتبطخ ىلع بطخ نأ دجال سولف هيلا تاكرو هب ترض رف



1Y ۳۰ ۰حاکشل بانک ۔  

 تراتخا نم ريثب اهيلع رشي مل كلذي هتريخأ ولو اممم دحاوب اهاضرب هر 1 اهلاف سيت تنب ةمطاف ةصق هما ةجلاو

 ركبلا ف ىعفاشلا صنو « نيلوقلا ىرجأ نم مهد «زاو جلاب ةيسفاشلا ضعب عطقف در الو ةباجإ اهنم دجوت ۱ 3

 ىلع یضارتلا امینیپ عفو نم ةبطخ ىلع الإ ةبطخلا منع ال ةيكلاملا ضمب نعو « بطاخلاب اضر ات وكس نأ

 دواد لاقو « محل باع.ترا عمم حصي روا لاقن ىتاثال دقعلا عقور ميرحنلا طورش تدجو اذاو ؛ 7

 ةسجحو « هدعب ال هلبق خسفي مهضعب لاقو « نیا وقلاک فالخ ةيك-لاملا دنعو « هدعب و لوغدلا لبق حاكنلا خسفي

 ىكحو <« ةحيحم ريغ ابعوقوب حاكذلا خسفي الف حاکنلا ةع ىف اطرش تسيل ةبطلا و ةبطخلا هنع ىلا نأ روپمبا

 ةريشتسم تداج اهنأب هطلغو هدر مث « سيق تنب ةمطاف ةصقب خوسذم ىهتلا اذه نا : لاق ءابلعلا ضعب نأ ىربطلا

 نال « طاغ اذه لثم ىف خسنا یوعد نا مث « مدقت اک ةبطخ ىلع ةبطخ كانه نكي ملو ىلرالا وه امب اهيلع ريشأف

 نأ حصل الف ماودلل ةبولطم ةلعو ةمزال ةؤذص یهو « ةوخألاب صاع ن ةيقع ثنا دح ف یہا ةلع ىلا راشآ عراشلا

 « ميرحتلا عفترا جيوذتلا ىف ىناثلا بطاخلل نذآ اذإ لوألا بطاخلا نأ ىلع ةب لدتساو . ملعأ هللاو خسنلا اهقحلي

 هضارعإ ىلع لاد لوالا بطاخلا نم رداصلا نذالا درج نال ؟ هريغل ىدعتي وأ هل نوذاملاب كلذ صتخ له نكءلو

 ريغا و صيصختلاب هل نرذالل ذاوجلا نوكيف ىتاثلا رهاظلا , اط نأ هریغل زوج هضارعابو ةأرملا كلت جيوزت نع

 لحب نأب ةيعفاشلا نم ىتايورلا حرضو « «كرتب وأ » بابلا نم ىناثلا ثيدحلا ىف هلوق هديؤيو « قاحلالاب هل نوذاملا
 امامن نآ ةدعلا ءاضقنا دعب یا رضي | ةدتملا ةيط 2عونع تناك ناف : ةزئاج لوألا نم ةبطخلا تناك اذإ ميرحتلا

 باطاخلا ناك اذا مرحلا لع نأ د اة ةيطخ ىلع» هلوقب لدتساو « قح كلذب هل تبدي م لوألا نال حضاو وهو

 ةيعفاشلا نم هقفاوو ىعازوالا لوق وهو « العم كلذ هل زاج اهبطخم نأ للا دارأف ةيمذ ىذلا بطخ ولف السم

 الف نمژاا وخآ نمؤاا د سم دنع ساع نب ةبقع ثيدح لوأ ىف هلوق هديؤيو « ىباطخلاو ةيريوج نباو دذذملا نبا

 رفاكسلا نيب ةوخالا هللا عطق : ىباطخلا لاقو « رذب ىح هتبطخ ىلع بطخم الو هيخأ عيب ىلع عاتبي نأ نمؤالل لحي

 لس اب اديقم عنلا درو دقو «عنلا در ىتح ةحابالا اذه ىف لصالا : رذنملا نبا لاقو . لسلاب ىهلا صتخیف لسلاو

 بل اغلا ىلع جرخ هيخأب ريبعتلا نأو كلذ ىف لسلاب ىذلا قاحلإ ىلا رور+جا بهذو «ةحابإلا لصا ىلع كلذ ادعام قرف
 . كلذ و و ( مروجح ىف ىناللا مكيئابرو إل هلوقكو ( مدالوأ اولتقت الو ىلاعت هلوقک وهو « هل مورفم الف

 لوألا لسف ؟ نیدفاعتلا قوقح نم وأ ه.هارتحاو دقعلا قوقح نم وه له هنع ىبنملا اذه نأ ىلع موضعي هانب و

 رفاكلل ةعفشلا توبث ىف ممفالتخا ءانبلا اذه نم بیرف و « هريغ لاق ام حجارلاف ىناثلا ىلعو < ىناطحلا لاق ام حجارلاف

 نبا نع لقن ام ثحبلا اذه نم بیرق و « منم كلاملا قوقح نم اسباعج نمو هل متبل كلملا قوقح نم اباعج نف

 موم ىف رعلا نا هحجرو « هتبطخ ىلع بطخ نآ فيفعلل زاج اقساف ناک اذا لوالا بطاخلا نأ كلام بحاص مساقلا

 روما ريتعي مو . ةبطخ الك هتبطخ نوکشن اهل فک ريغ قسافلا نوکسیف ةفيفع ةب وطخلا تناك ذا ايف هجتم وهو
 م هاکح اماذبس قو ؛ لوقلا اذه فالخ ىلع عاجالا مب قلطا دقو ,لربقلا ةمالع ام تردص اذإ كلذ

 ۲ عج رب اذهو كلم تاب قوس بطخ وأ اک ةأر ىلا كلت ةيطخل ةداعلا ىف المأ لوالا بطاخلا ن گی م اذا زاوجلا نم

 نأ هتروصو« لاجرلا محم ءاسنلا مل اقا ىرخأ ةاما ةبطخ ىلع ةارلا ةبطخ مرح ىلع هب لدتسا و « ؤذاكتلا

 ىف هدهرت و اهسفن ىف هبغرتو هوعدنف ىرخأ ةأرما ء یجتف مدن اک امیجف مجوز لا هوعدتو لجر یف ةأرما بغرآ



 ۳۰ 0۱۸۱0 تيدحلا

 نأ مزع بولعخا ناك اذا اذه لع نأ نم الو , لاجرلا نم فلا لهأ ةبطخ بایحتساپ اوحرص دقو  اابق ىتلا
 ىف لح ال ىلا طورشلا باب » ف باوبأ ةتس دعب يتأيسو 0 مر الف امبذبب عج اذا امأف « ةدحاوب الإ جورتيال

 وأ و هلوتو « ضمنا سأيلا لضحيف لرالا بااخلا جورتي یہ یا ) حکنی يح ( هلوق .اذهل ثدح دی زم « حاکنلا

 « نما ىلا مجرت ىلوآلا : ناتفلتخم ناتیامناف « ةبطخلا ناثلل ذئنیح زوجيف جيورتلا لوالا بطاخلا ىأ « كرتي
 ( طارخلا مس ىف للا جلب ىت ) لات لوق لالا ريظنو « ءاجرلا لا عجرت ةبناثاو

 ةيظطأ كرب ريسفت a س 0

 ی ا ”لبع مع هنأ هللا دبع نب لاس ىلّربخأ لاف "یره زا نع بش اندر ناملا وأ 00 هع ©

 نإ : تلقف ركب ابأ تبقآ : رع لاق صحت تأت نيح باطن نب رع “نأ » ثادحم اهنع هللا ىضر رم
 ی مل هنإ : لاقف ركب وبأ ینیقلف « و هللا لوسر اهبطخ "مث ىلاول تابلف ءرمع تاب صفح كةحكسنأ تاش

 ولوسر "رس ”ىثفألر نك أ مف «اهزکذ دق لي هللا لوسر "نأ تدلع دق ىنأ الإ تضع امف كيل] مجرا نأ

 يره زا نع يت ىفأ نباو ًةبقع نب یمومو سنوب هبا .« اپنا. ابك رب ولو « لک نا

 ركب ىبأ لوق هرخآ, فو « ةصفح تميأت نيح ربع ثيدح نم افرط هيف ركذ ( ةباخلا كرت دهسفت باب ) هلوق
 مدقت : هصخام ام لاطب نا لاق . باو.أ لبق ىفواسم هحرش مدقت دقو «اهتابقل ایکرت ولو م هنع هللا ىضر قيدصلا

 رباقي ال ةصفح ةلصف ىف سع ثيدوحو « كرت وأ حكساو ىتح» هلوف ىف احرص ةبطخلا كرت ریست هلبق ىذلا بابلا ىف

 لد لدي اقيقد ىنمم.دصق هنكل و : لاق « ةصفح بطخ جلي ىنلا نأ لع نكي مل رمع نال ةيطخلا كرم ريسفت هنم
 بغور لب هدربال هنأ ريع ىلإ بطخ اذإ لب ین نأ لع ركب ابآ نأ كلذو  طابنتسالا ىف هخوسرو هنهذ بوق
 : لوقپ هناکف« یضارتلاو نوکرلا ماقم لاحلا اذوب ركب ىلأ لع ماقف « كلذ نم هپ هيلع هللا معنأ ام ىلع هللا ركشيو هيف
 یداخبل نأ ىل ربظي یذلا رينا نبا لاقو , هتبطخ يلع بطخم نأ دحل یتا ال بطخ اذإ فرصی ال ةنأ لع نم لك
 فيكف ىلولاو بطاخلا نيب مالا مرينأ نكي مو عنتتما ركب أبأ نال ء اقلطم ةبطخلا ىلع ةبطخلا عانتما قةحي نأ دارآ
 هعبات ) هلوق ٠ ملعأ هللاو ىلوأو قدأ لاطب نبا هادیآ امو : تلق ۰ لوالاب هثم لالدتسا هنأكف انك ارتو مرا ول

 یاعقرادلا ابل صوف ديزي نبا وهو سنوي ةعباتم امآ «هدانساپ ىأ (یرهرلا نع قیتع ىبأ ناو ةيقاع نی یمومو سنوي
 قیرط نم « تابرهزلا » ىف ىلهذلا اباصوف نيرخآلا ةعباتم امأو « هنع بهو نبا نع غبصأ قورط نم « للعلا » ىف
 ی اضيأ ناسيك نب حلاص ةياور نم رمعم ةياود نم ثيدحلا اذه فنصاا مدقن دقو « ام ع لالپ نب نابلس

 اضيأ یترمراا
 ةيطخلا سیا - ۷ ۱

 نم نالجر هاچ » لوقي ره نا "تمم : لاق 1 -أ نب ديز نه نايس انثدح ”ةصيبق شو 0145
 « اريل ,نادبلا نم "نإ : إب بلا لاقف « ابطق قرشا

 ( ٥۷٩۷ : ىف هفرط 041246 ثيدمحلا )

 ىرابلا عا ٩ ٠ ج ۲۱ - م ۱



 سس سن سس كلا حاکللا باتک - ۲۷ ۱ ۳۰
 لاق ۰ ابطفت قرشاا نم نالجر ءاج د رع نا ثيدح هيف ركذ ءدقملا دنغ ىأ هلوأ ضب ( ةبطخلا باب ) هلوق

 هماهتب ىتأيس ثيدح نم فرط وهو « مال ريفب ءارحس » ىنيهشكلا ةياور قو «ارحسل نايبلا نم نإ : مب ینا
 « ناعوت نايبلاو : لاق , هعضوم وه سبلو حاكذلا باتک ىف كيدحلا اذه لخدآ : نيتلا نبا لاق ٠ هحرش عم بطلا ف
 « رحسلاب هيش يذلا وه یالاو . نيمماسلا بولت ليمتسي ىتح ظفلا نيسحت فاشلاو « دارملا هب نيبب ام لوألا
 نوکت نآ:ینینف حاکنا ف ةعورشم تناك ناو ةبطخلا نأ ىلإ راشا هلاکو « هعضوم ىف هركذ هنأ فرمیو ةبسانلا ذخوت ابنه نف : تلق . هتقيقح نع ءىثلا فرص رعحساا نآل رحسلاپ هببشو « لطابلا هب دصقب ام هنم مومذلاو
 فرملا ىلع نحل ظفل قاطت برعلاو ٠ مالكلا نيسح:ب لطابلا ىلا قلا فرص ىضتقي ام اهف ن وکی الو « قدم
 هیبآ نع ةديرب نب هللا دبع نب رخص یبدح نم دواد وب هجرخأ و ؟ هنع كفرصام یا ؟اذک نع كرعام : لوقت
 قحلا هيلع نوکی لجرلا ؛ مقلب هنا لور قدص : ناحوص نب ةعصعص لاقف لاق . ارح نايبلا نم ناد هعفر هدج نع
 ىف ثيدحلا اذه لاعدإ هجو : بلوملا لاقو « قلاب بهذيف ةيئايبب سا رحسيف قلا بحاص نم ةجحلاب نحلأ وهو
 امف مالكلا نسحب ةجاحلا ىلا لصوتلا نسح هدف هرمأ لبسيلا بطاخلل تعرش امن حاكنلا ىف ةرطخلا نأ ةمجرتلا هذه
 سم ىف تایل وملا ركذ نم ةفنالا لعتعبط سوفنلا نال كلذک ناكامناو « رحسلاب ناببلاب هيلا بوغرملا لاذنتساب
 ىف دروو . هريغ ىلا ءىثلا فرصي یالا رحسلا هوجو نم اهبجو ةفنآلا كلت عفرل لضوتلا نسح ناکف ؛ حاكنلا
 دوءسم نا نع نابح ناو ةناوع وبأ هحوصو نتسأا باح هج رخأ ام اه رهشأ نم تداحا حاكسنا ةيطخ ریسفت
 قع] بأ نم شمعألا هاود نسح : ىذمرتلا لاق . ثيدحلا « هرفغتسنو هنيعتسأ و « هدمحت هق دحلا نأ » اعوفرم
 حيي نيثيدجلا ناک ف لاق ٠ هيبأ نع ةديبع ىنأ نع قسا نآ نع ةبعش لاقو : دوعسم نبأ نع صوحألا نا نع
 نايفس لوق وهو « ةبطخ ريذب زئاج حاكنلا نإ : لعلا لهأ لاق دقو لاق . امم هم قتح] ىل ! نع هاور ليئارس] نال
 'ذاش وهو رهاظلا لهأ ضعب حاكنلا ف هطرش دقو ٠ ها لملا لما نم هربغ و ىروثلا

 ةيلولار جاكنلا ىف نا برض صاي - ۸
 تاب مهبل ,تلاف » لاق ناوكذ نب دلاخ انث”دح لّطفلا نب ثرشب اين دح دادسم اشو - ۷

 ؛تلسجف « ینم كسلجك ىئارفر ىلع سلجف ؛ "ىلع نب نيح "لخدب هيك ینلا ءاج : ءارفغ نب كوم
 ىفام لي ین انيفو : "نهادحإ تلاقذإ ؛ راب مو یئبآ نم لق نم نیو ”فادلاب نب رضب انل تیریو ج
 .« نیلوقت تنك ىذلاب ىلوقو ذه عد : لاقف « رلغ

 فوطعم « ةيلولاو » هلوقو « امحتفو لادلا مذ فدلا ىف ذوحي ( ةلولاو حاكنلا ىف فدلا برض باب ) هلوق
 برض نأ و ةصاخ حاكنلا ةملو ديري نأ لمتحيو « صاخلا دعإ ماعلا نم وهو ةملولا ف فدلا برض ىأ حاکنلا ىلع
 ىلإ كلذب راشآ هناکو « هيشأ لوآلاو « كلذك ةملولا دنعو الثم لوخدلا دنعو دقعلا دنع حاکنلا ف عرش فدلا
 نيعباتلا راغص نم وهو « نسما اپآ ینکی ىندما وه (ناوكذ نب دلاخ انثدح) هلو . هنيب أس ام ىلع هقرط ضعب ىفام
 قيرط نم ةصق هلوأ ىف هجام نبا دنع عقوو « ىلع لخدف » ىنهيمشكللا ةياود ىف ( ىلع لخدب و ىنلا ءاج ) هلوق



 ۴۳ ۱۷ كيمحلا

 «نياغتيو فدلاب نیرضی ىراوجلاو ءاروشاع موب ةنیدلاب انك د لاق ىدملا دلاغ هاو نیس ا ىبأ نع ةيلس 4 داح

 نب ديز/ قررط نم ةيبرعأ اذكه < ثيدحلا < ىلع لغد : تل اف ۱۵ كلذ ان رکذف ذوعم كنب عیب را لع اشر دف

 هلوق ۰ نيسحلا ینآ لدب «ىمطخلا رفعج ىبأ نع » لاقف ةبلس نب ذامح نع قبرا نم ىتارطلا هجرخأو : ةنع نوراه

 داليح تجوز ا دعس نبا نيبو « ةجوزلاب لوغدلا هانیاو « ىترع احیبص ةباس نب داح ةباور ىف ( ىلع یب نيح )

 لاق ‹ كناکم ىأ ماللا رسكب ( كسلجک ) هلوق ۰ ةبحص هل لبق ساب[ نب دمت هل تدلو اهن او ىثيللا ريكبلا نب سابا

 وأ ةجاحلل رظناا زاج را «باجحلا ةنآ لوزن لبق ناك وأ « باجح ءارو نم ناك كلذ نأ لع لوحم وه : ىنامركلا
 زاوج تلي ىنلا صئاصخ نم نأ ةيوقلا ةلدآلاب انل حضو ىذلاو « دمتملا وه ريخالاو . ها ةنثفلا نم نمالا دنع

 اهدنع همون و |ماع هلوخد ىف ناحام تنب مارح ما ةصق نع خيحصلا باوجلا رهو « اهلا رظنلاو ةيبنجألاب ةولخلا
 ىأ ماللا حتفب « كسلمي د ةياورلا نركت نأ قامركلا ذوجو « ةيجوز الو ةيمرحم امن نكي رھا اهتيلفتو

 ظفاب ةلس نب دامح ةياور ىف عقوو نیا لع فن( ال تايديوج كمل ) وق اف لاكشأ الو كسولج

 ريغ نم فدلا برض ىف امهدعاس وأ امبعيذ نم امرعمو ناتينغملا امه ناتذالا نو كن نأ لمتحيف » ناين ناتي راج

 نوالا مضب ةبدنلا نم ( نبدنيو) هلوق . اذه قةدایزءابج دز ىلإ ةأرملا نیدچ ىتاللا ةوسألا باچ ه ق فیس + ا
 موي فابآ نم لتف نم ) هلق . اهوحن و ةعاجشلاو مركلاب هنساحم دیدم هيلع ءانثلاب تيملا فاصوأ ركذ یهو

 ذوعم ارد اودبش نيذلا اهؤابآو « ددحاب لتف امنا اهئابآ نم لتق ىذلا ناو ىزاذملا ىف كلذ نايب مدقت ( ردب

 م کرا ىأ (هذه ىعد لاقف ) ) هلوق ۰ ٠ ابالغ اهبياع ةوبالا تن اهارع نارخالاو اهوبأ مدحأو؛ فوعو ذاعمو

 ةلع لا راشأف « هقا الا دغ ىف ام لعي ال » ةلس نب داح ةاور ىف داز : هنع ىلا .ارطالا هيف ئذلا ی جد قامتي

 لا ىضفت ةغلابم هيف سيل ام ةيثرملاو حدا عام زاوج ىلا ةراشإ هيف ( نيا وقت تنك ینلاب لرقو ) هلوق ۰ حملا
 ىف راصن الا نم ءاسنب رم دل ىزلا نا » ةشئاغ ثيدح نم نسح دائساب « طسوالا و ىف قاربطلا جرخأو , ولعلا

 : نی نهو ن سرع

 دغ ىفام لءت و ىدابلا ق كجرزو دبر ا ىف حنحتت ادبک اهل ىدمأو

 لابقإ هيفو « حاملا ءانغلاب و فدلاب حاكنلا نالعا ثيدحلا اذه ىف : باهملا لاق « هللا الا دغ ىف ام معي ال : لاقف
 سلام ىلا جرخ ملام هبجو ىف لجرلا حدم زاوج هبفو . حابملا دح نع جرخم ملام ومل هيف ناك ناو سرعلا ىلا مامالا

 « ابعنم وپللا ىف دجلا تلخدآ الف ومالا حاکسنلا ف بولطلاو قح هحدم نال اهاهت امت] : لاقف نیت نا برغأو . هيف

 « اهرهتي ۸ یارلا ىلع ا:رمتسا ول امهنأب رعشي ةصقلا قايسو « هيلع درب هيلا ترشأ ىذلا ربخلا ماو « لا اذك
 صتخ ةفص وهو هل بیغلا لع قلطأ ثيح ءارطالا نم ركذ ام اهيلع ركنأ الاد < ول ال دج یارلا نسح بلاغو

 ام یضنل كلمأال لق هيبنل هلوقو (هللا الإ بيغلا شدالا و تارامسلا ىف نم ملعيال لق) یلاعت لاق اک ىلاعت هقاب

 بويغلا نم ةب رخ لي ىنلا ناك ام رئاسو (ريخلا نم ترث کال بيغلا لمآ تنک ولو « هقا ءاش ام الإ ارض الو

 نم یضترا نم الإ ادحأ هبيغ ىلع ربظب الف برغلا 9 لامت لاق اي كلذ ءب لقتسی ةنآ ال هايإ ىلامت هللا مالعاب

 اباي رشع یا دمب بعرعلا يف ءانغلا ةلأسم ىف كح دیزم لاو ( لوسر



 حاکنلا باتک - دب ۳۰

 هل ؟نيناقدص ءاسنلا اوت آول ىلاعت هللا لوق ساپ - ٩

 4 ايش هنماوذخأت الف ًاراطنق "نهادحإ عنتآو) یلعت هلوقو قادصلا نم ٌروجيام ىندأو :رملا ةرثكو

 « دیدح نم اخ ولو » إب یبلا لاق : لمس لاقو , ( ةضيرذ نهاوض رفت وأ) ءرکذ لج هوقو

 نححرلا دبع نا » سنأ نع بیعط نم زيزعلا دبع نع ةبعش انثدح برح نب ”نايلس ایزو - 4

 تجوزت ىفإ : لافف « هلأسف « س رملا شاش ال ید 'ىأرف « ”ةاون رنز ىلع اسا جوزت فوق نبا

 « ٌداون نزو ىلع ًةأرما

 ۰ ٍبهذ نم ةاون نزو ىلع ةأرما ر رفوع نب نح را دبع ناد ٍسآ نع ةداتق نعو

 هلوتو « قادصلا نم زوجام ىندأو « رباا ةرثكو ( ةلحن نیناتدص ءاسنلا اونآو ١ ىلاعت هللا لوت باب ) هلوق

 هذه . ( ةديرف نمل اوضرفت وأ ) هركذ لج هلوقو « ( ائيش هنم اوذخأت الف اراطاق نهادح] متیئآو ) ىلاعت

 هرکذ ام لالدتسالا هچوو « ةيفثلاو ةيكلاملا كلذ ىف فلاخاو < هلفأ ردقت ال رملا نال ةدوقعم ةمجرتلا

 هلوق امأو . « دیدح نم امت اخ ولو » لمس ثبدحح ىف هلوقو « ةضيرف » هلوف نمو « نومتاقدص » هلرق نم قالطالا

 ةراشإ هيف ) اراطنق نهادحإ ماو 0 هلوف وهو اهال ین ةيآلا ىف هللا لوق ىلع فطع رجلاب وبف « ربملا ةرثكو »

 هجرخأ ام وهو « كلذ ىف هنع ىلاعت هللا ىضر رع تعزان ىتلا ةأرملا كلذب تلدتسا دقو . رها ةرثك زاوج ىلا

 كل كلذ سيل ةأرما تلاقف : ءاسنلا روبم ىف !ولاغنال : رمع لاق لاق ىلسلا نحرلا دبع ىبأ قيرط نم قازرلا دبع
 رم لاقف « دوعسم نبا ةءارق ىف یه كلذكو لاق « بمذ نم اراطنق نهادحإ مينأو لرقي هللا نأ « ريعاي

 لجرو تباصأ ةأرءا : رمع لاقف » عطقنم رخآ هجو نم راكب نب ںیہزلا هجرخأو « هتيصقن رع تععاخ ةأرما

 اولاغت ال » رمع لوق لصأو « الوط» الصت» هركذف رمع نع قورسم نع رخآ هجو نم لمي وبا هجرخأو « أطخأ
 لصحو « ةأرملا ةصق هيف سيل نكل « ماحلاو نابح نا هو نتسلا بامصأ دنع « ءاسنلا تاقدص ىف
 ي ام لفأو « نوسخ ليقو نومزرآ لیقو « عطقلا هيف بج ام هلقأ ليفو « لومتي ام لقأ لأ فالتخالا

 اعاخ ولو يلي ىنلا لق لبس لاو ( هلوق ٠ ةرشع ليفو .ةسمخ ليفو مارد ةثالث ليقف هيف فلتخم عطقلا هيف

 دعإ ةلأسملا هذه ىف ديزم ىتأيو « اذه دعب فوتسم هحرش ىتآيسو ةبهاولا ثيدح نم فرط اذه ( ديدح نم
 نزو ىلع ةأرمأ تجوز ». هلوق هيفو فرع نب نمرلا دبع جوزت ةصق ىف سا ثیدح ركذ مث . اضيأ ليلق

 وه ( سنأ نع ةدانق نغو ) هلوق . اباب رشع ةعضب دعب « ةاشب ولو ةدلولا باب » ف قوتسم هحرش ىتأيسو « اون
 قلطأ ببيص نب زبرعلا دیع نأ نيبف « امهنع ةبعش ةءادر نم وهو وک نب زيزملا دبع نع هلوق لع فوطعم

 لیماسالا جرخأ دقو . اقلعم « ةذاثق نعد و هلرق نركب نأ لمتحم و « بهذ نم ا داز ةداتفو ةاونلا سأ نع

 نب ىلع ةياور نم ةداتق قيرط جرخأو , طق زب زءلآ ديع قر رطإ ت نب ناجلس نع ىضاقلا فسوب نم ثيدحلا

 هدسو زب زعلا ديع قيرط ناجاس باور نم جرخآ مم وأ علص اذکو , ةبعش نع امهالك لع نب مصاغو دعا

 لعأ هاو « ةيمش نم ىنلابطلا دواد یی ةياود نم ةداتق قيرط جرخأو



 ۳۰۵ ۱ ۱۹ ثيدحلا

 قادّص ريغبو نآرقلا ىلع جوزا بسا - ۰

 یدعاسلا دعس نب لهم تمم“ » لوقي مزاح ايأ تەم نايس انُگدح هللا دبع نب "ىلع اشو - ۰۹

 رف « كل اهسقن تّبعَو دق اهنإ هللا لوسرای: تلاقف ةأرما تماق ذإ هب نا رلوسر دنع موقلا ىنا ىلإ : لوقي

 ابحي .j كيأر اهذ رف « كل اهسفن تّبَهَو دف اهنإ هللا لوسراپ : تلاقف تمأق 9 . اتش اهب لف . كيأر اهبف
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 كلذ ريغ لدتح و « قيع ام قادض ريغبو نآرقلا مياعت ىلع ىأ (قادص ریو و نآرقلا ىلع جيوذتلا باب ) هلوق

 اذه دعب ىروألا نايس ةياور نم فاصملا هرکذ داو « ةع نیا وه ) نايم انثادح ) هلوق . هيف كحبلا قاس 1

 ةياورب ان ور یناریطلاو , هجام نبا نم متأ ليعامسالاو  هنم متأ هتياور نم هجام نبا هجرخآ و , راصتخاب نكسل
 قدما رائد ù ةه مم مزاح نا لع هزادم ثيدحلا اذهو ۰ یاسنلاو ملم اضيأ ةئايع نبا اور جرخأو + روعم

 ,ائه پاوآ لبقو ةلاکولا ىف هتباور تمدقت دقو « كلام لثم هنع تالا رايك هب ثدح « نيءباتلا راذص نم وهو

 ىف هتياودو ديز نب دامحو « هتركذ اک ىروثلاو یاسالاو یذمرااو دواد وبأ اضيأ هجرخأو « ديحوتلا ىف قأيو

 ل ناسغ نآ فرم ۸ دو ناملس 3 ليضفو ¢ لسم اجرخأ و اضيأ انه باربآ لبق تم دهن و ¢ نآرقلا لئاضف

 نب زيردلا ديعو یاردنکسالا نهرلا ديغ ن بو و « مسمع امبجرخ و حاكذلا ف برق اما ور تمدقت دقو

 ؛ لسم امجرخأو سالا ق أي ززا لبیعو نآرقلا لئاضف ف اضرأ برم و« اضيأ حاکنلا ف امت اورو مزاح یآ

 , قارطلا و نلجأ دنع هتیاورو رهءمو « لسم دنع امهتياورو ةءادق نب ةدئازو ىدرراردلا د نب زيزهلا دبعو

 نب كلما دلم و « یاربطاا ل2 ها ودو رشد نب یاهو « قازطلاو € ةنأ وع نآ حیفگد ی هتاورر لعس یی ماشهو

 ناو ¢ الوطد یاسالاو راصتخاب دراد ىأ دنع هر ره ىنأ ثل نم اضرآ ة_صقلا تءاجو ۰ یقارظا

 هللا دبع نب نیس> .دچ ةريضو « هدئاوف ف هودح نب رع ىنأ دمع نابع نا ثا لح نمو « ىطقرادلا كيع دوعسم

 تالح نمو ؛ رخآ هثم فرط ىذمرتلا دنءو , باوبآ لبق مدقت اک سنآ ثبدح نم ةرص: تءاجو ؛ یارطاا دنع

 هذه قام ركذأسو ¢ حاكنلا باتك ىف خیشآ ىبأ 5 نايع ناو راج ثيدوع نهو « هدیا رف ی مام دنع ةمامأ نآ

 نأ مزاح ولآ دخ خرج نبا ةباود ىف ( دم زب لوس نع ) هلوق . لاعت هللا ءاش نا ةدئاز ةدیاف نم تاناورلا

 انک و ناملس ی ليضف ةاور ىف ( ةارما تماق ذ ل هللا لوسر دنع موقلا ینا یتا ) هلو . هربخأ دعس ن له
 اذکو « ةا ما هيلا تأ هل ىلا دنع ن ايب » دعس نب ماشه ةياور قو. ةا ما هت ءا اسواج و ىذلا دنع
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 فاو زق حم نركي نأب املا نایفس ةياود در ن : د « غرب ىنلا ىلا تاج ةأسما نأ د تاياورلا مظعم ىف

 نرايفس ةياور ىفو . تماقف ساجلا ىف ةسلاج تناك اهنأ ال « مدنع تفقو نأ ىلإ تءاج اپنآ دارملاو « تفقو

 ٠ ةصقلا هنأ ىعقو ىنذلا ناكملا نیم دافآف ۰ دجنلا ىف وهو الي ینل ىلا ةأ ما تءاج 0 لیعاسالا دفع ىروثلا

 لق اذهو « كيرش مآ وأ عن ةوخ انآ علف نال كحال » ىف عقوو « اپسا ىلع فقأ مل ةأرملا هذهو

 ریهفت ىف ابسأ نر .رايب مدقت دقو ( ینل ابدفن تبهو نإ ةنموم ة ماو إل ىلاعت هلو ىف دراولا ةبهاولا مسا نم

 قیر ىلع هيف اذک ( كل ام-فن تبهو دق اب هللا لوسر اي تلاقف ) هل . هبهاولا ددعت ىلع لدي امو بازا

 نآ یعتش قايسلا ناکو « هلوسراو هلل ابسفن تیهو دق اهثأ د لاق نکا ديز نب دامح ةياور ىن اذکو , تافنلالا

 قو « ىناربطلا دنه ةدئاز ةياور ىف !ذكسو < كلام ةياور ىف عفو ظفللا اذمو « كل ىهفن تمهو دق ىن] لوقن

 ليضف ةياور ىو: « كل ىمفن بهأ تشج هللا لوسراي تااقف » ليعامسالا دنع ىروثلا اذكو « بوقعي ةياور

 « هوحن وأ ىبتا مآ هریدقت فاض» فذح تاياوزلا هذه لک ینو « هيلع افن ضرعت ةأىما هتءاجل و ناجاس نبا
 ( كيأر ابيف رف ) هلوق . ضوع ريغ نم كجوزتأ تلاق اهتأ كف « كلمت ال رحلا ةبقر نال ةدارم ريغ ةقيةحلاف ال و

 دعب ةنكاس ةر مبضءبلو « ىأرلا نم ىمأ لعف یهو « بيقعتلا ءاف اهدعب ةحوتفم ةدحاو ءارب رتکال اذك
 رمعم ةياور ىف ( اثیذ ابجي ملف ) هلوق ٠ اا دريس ا توس ف هوا تايثاب ب عقوو « باوص لکو ءارلا

 ايلا رظنلا دمصف املا رظنف » دعس نب ماشهو مزاح یآ نباو بوقمب ةياور قو « « تمصف و ةدئازو ىروثلاو

 ةغلايملل امإ دودشتلاو « !مافسأو اهالعأ رظز هنأ دارلاو « بوض نم واولاو دعص نه نيعلا دیدشتب وهو «هبوصو

 ىف عقوو ارام اهاف-أو اهالعأ رظن ىأ : لاق « مبفملا » ف یطرقا مزج ىناثلابو , ريركسشلل امأو لمآتلا ىف
 اذه نم یبمدکلا ةباور ىف عقوو انضر دیدشتل اب امهر « هعفرو فلا ابيف ضف د ایاس نب ليضف ةياور

 ةياور ىف لاو ات هلرق ینعع دعو قمار ًاطأط مث ه ةياورلا هذه ىف لأقو ؛ رصیلا لدب « رظألا د هجولا

 تسماو مث ) هلوق 58 بطاخلا وه ىلولا ناك اذا باب م ف ةظفألا هذه طبض تمدق دقو « هدر ملف 5 ناس نإ لیضف

 امتايسو «ةثلاثلا عمق مث د اضيأ امهدنعو ؛ لوآلاك ارظال قایسو یممشکلاو ىلمتسملا ةياور ىف اذه عقو (یلاقن
 اتار هقلف ٠ همصت هيله امسفن تضرع مث « تمصف » ىتارطلا دنع اعم ىروثلاو رمغم ةياور قو « كلذك
 ردصم تع رهو هنع یروثا هلثمو ءاليوط تماقف » كلام ةلاور قو « تماص وهو هيلع ابسفت ضرعت ايلم 4

 نم امل یار تح یماقف ١ رشبم ةياور قو « الب وط انامز ىأ فوذح فرظل 5 الي وط امایق ىأ فوذع

 اد تأر الف و مزاح ىنأ نباو بوقعب ةيا ور ىف داز ؛ مایقلا لوط

 لاو هنأ مدقتام نيبو أبايب عمو « ةجاح ءاسنلا ىف ىلأم : لاقذ هلوسراو هلل امف ثيهو د اهنأ ديز نب دامح ةياور

 ثيدح ىف عقوو . عقاولاب اهل حصفأ بلطلا تداءأ الف « امدرب مل هنأ مهفتل الوأ تمص هن أكف « لاحلا رخآ ىف كلذ
 مث ةهاس ىل « ىماجا اف لاقف « هيلع اهسفن تضرعف مب هللا لور ىلا ةارما تءاج و سنا دنع ةربره يأ
 اهتيغر ةدش عم ةاراا برأ دوفو هئم ذشویف ع كيف انل ةجاح الف نحت امآ » كيف هللا كراب یملچا : لاقت , تماق

 رظننت تسلج دز نم سأيت ل ال ابنکل « ةبغرلا مدع توکسلا نم تمهفو « باطلا ىف حاحلإلا ىف خلابت مل |
 ءايح دشأ ناک هنآ هتفص ىف مدقت اک !دج ءايخلا ذیدش یب ناكو درلاب اهتبجاوم نم ءايح ام مللت وكسو « جرفلا
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 ةياور ىف ( لجر ماقف ) هلو . ماقلا بسانپ باوج ىف ارکفت امإو « یحولا اداظتتا امإو ء اهردخ ىف ءارذملا نم
 لجر ماقف » ىناربطلا دنع ىروثلاو رمعم ةياور ىف عقو نكل « هما ىلع فقأ لو « هباصأ نم » ناملس ن, ليضف
 لاقف هدوعسم نبا ثيدح ىف عقوو « راصن لا رم لجر لاقف» هدنع ةدئاز ةياور قو « راصن لا نم هبدحأ
 ابينجوز » كلام ةياور ىف ( اهءزحكنأ هللا لوسراي لاقن ) هلۇۋ . « لجر ماقف ؟ هذه حكي نم : إب هللا لود
 ىف هلوت اذه ضرامب الو  ةدئازو ىروثلاو زمغمو مزاح ىبأ نباو بوةءيل هوحنو « ةجاح اهب كل نكي مل نا
 داز (”ىث نم كدنع له لات) هلوق . نکن مل نأ دعب اهيف ةبغرلا ددجتت نأ زار «ىل ةجاحال د ديز نب دامح ثيدح

 لام كلأ و دوعسم نبا ثیدح ىو « ابقدصت د كلام ةياود ىف « ٠ مزاح یآ نباو بوقمي ةياور ىف ( ال لاق ) هلوق
 ليعامسالا.ينع ىروثلا ةياور نو «"یش نم احل دب الف لاق» دعس نب ماهه ةياور ىف داز « هللا لوسراي هتلاو ال لاق م
 .نكلو هر ةجاحال هلوق دعب یاسنلا دنع ةرير» ىنأ كيدح ق عقود« حلصی ال هنأ : لاق « ال : لاو ؟ *یش كدنع د
 تلات ؛ يضر نإ اذه كجوزأ نأ دیرآ ىلا : لاقف الجر اعدف موقلا هوجو ىف رظنف . معن تلاق ؛ كرمأ یکم
 هلأس نأ دعب موقلا هوجو ىف هرظن حقو نوكي نأ لمتح ةدحتم ةصقلا تناك نإ اذهو « تيضر دقف ىل تيضرام
 ىف عقوو . لاکش الف ةددعت٠ ةصقلا تناك نإو « قادصلا ىف هعم ملكت مث الوأ اهاضرتساف هل امج وزب نأ لجرلا
 اف : لاق ‹ یم ابجوزأ ىف تيضر زا ما هذه نإ د لاق الجز نأ « ةومح نب رمع ىبأ دئاوف و ف سارع نا ثيدح
 رإظالا هذهو « ايش كلمأ ام قلاب كثعب ىذلاو : لاق . رثك وأ لق ام اهربهأ : لاق , "یش یدنعام لاق ؟ اهروم
 .جيرج نباو مزاح نآ نباو بوقعي ةياور ىف (دیدح نم اماخ ولو بلطاف بهذأ لات ) هلو ۰ ددعتلا اف

 » رظنا لاق . اتیش تدجو ام هنا لوسراي هقاو ال : لانف مجد مث بهذف . ائيش دج له ظناف كلمأ ىلا بهذا
 ةياور ىف عفو اذکو «دیدح نم امنا الو هللا لوسراي هاو ال : لاقف عجد مث بهذف « دیدح نم اعاخ ولو
 لاقف حجرف اثیش دج لف سلاف بهذف و دعس نب ماعم ةياور فو . راصتخاپ نکل ؛ نيترم بلطي بهذ مث : كلام
 متاح ق عقوو « سلج مث ؛ هدجأ مل ديدح نم متاح الو : لاقف » هيف لاقو « سمتلاف بهذا : هل لاقف ايش ذجآ مل
 ضايغ لاق ؛ ةيليلقت امنا ولو هلوق ف ولو متاغالو ىل لص» ام ريدقت ىلع عفرلاو سم ل « ةيلوءفملا ىلع بصنلا

» 
 ایش نهدنع دمي ملف نجلا ماقف . ءاسنلا ىلا مق لاق د ةريره ىنأ ثيدح ىف عقوو . كلذ فالخ معز نم موو
 ىف عفو اذك : ( 'ىث نآرقلا نم كعم له لاق ) هلوق . برقعي ةياور هيلع تاد اک لچرلا لهأ ءاسنلاب دارجلاو
 ىلغ هركذ مدق نم منم« ةعاجو كلام ةياور ىف هرکذ تبثو , رازالا رکذ راصتخاب ةنيبع نب نایفس ةياور

 لاق ؟ های ابفدصت *یش نم كدنع له » لاق كلام ةياود ىف « هرخآ نم مهنهو « متاخلا وأ ءیشلا سامتلاب سالا :
 ,كرازا» هلوق ىف زوو اثیش سمتلاف « كل راز] ال تسلج اهتيطعأ نإ كرازإ لاقف . اذه یرازا الإ ىدنع ام
 بصنلا زوجو « ةياود ىف كاذكك بو « هايإ هريدقت فوذح یانلا لودفملاو ربا ةيطرشلا ةلمجاو ءادتبالا ىلع عفرلا
 ىنأ نباو بوقمي ةياور ىف عقوو « اركذم انه ءاج دقو . ثا وی و رک ذر رازالاو < امتيطعال ناث لودفم هنأ ىلع
 دعم نبا ىأ لوس لاق « ىرازا اذه نكسل و «دیدح نم اماخ الو -لاق نأ ىلا . كلهآ ىلا بهذا د هلوق دعب مزاح
 هناف مو ةياورلا هذه ىف یطرقل عقوو ؛ ثيدحلا « هتسیا نا كرازاب عنصتام لاق و هفصأ ابلف ءادر هلام : یوارلا
 ءادر هل ناک ول ءرهاظ هفصن ابلف ءادر هلام لبس لوقو هصأ ام هحرشف دعس ني لوس مالک نم هفصأ الف هلوق نأ نظ



 لاقي نأ نکع و لاق ۰ كلذ نم ءىش ىلع لدي ام لجرلا الو ىنلا مالک ف سيل ذإ ديعب اذمو « هيف مع ىنلا ابكرشل
 رازالا اماو ءادرلا اما وه ىذلا هيلعام فصن ةأرملا ناك! رازالا ىلا فاضم ءادر هيلع ناك ول هنأ لوس دام نا

 رخآ بوو هاب تنآ درفنت بوث كيلع ناک ول لاق هن کف « ءىش هنم كيلع نكي مل هتسبل ناد هلوقب عنملا هليلعتل
 نيرخأتملا ضعب اذه همالك ذخأ دقو . یهتنا الف كلذ نكي ملاذا اماف , هذخأ ۱۸ ناكل هسبلب درفنت یه ءذخأت
 لجرلا وه « هفضل ابلف ١ لاق ىذلاو « مولا هلخد ىذلا ممفلا ىلع یتیم هنكل حيت مالك وهو « اصخلم هركذف
 اذه نکلو : مالكلا ريدقتو تضرتعم ةلمج یهو <« طق ءادر هلام د هلوف وه اعا لبس مالکو « ةصقلا بحاص
 الو یرازا اذه نکلو » هظفلو فرطم نب دمع ناسغ ىبأ ةياور ىف احرص كلذ ءاج دقو , هفصن املف یرازا
 « ءادر هيلع سیا و رازا هيلع لچر ماقف د ىلععامنالا دنع ىروألا ةياور ىف عقوو . ءادر هلامو : لوس لاق « هفصن
 امنآ مدنع بايثلا ةلقو مماح قيض نم مواءملا نف الاو الماكه سبل نآ ىأ ء حلا هتسبل نا د مع ىنلا لوق ىنعمو
 ىفالا اذإ "یشلآ ةلمج ىنلت دق برعلا نال لالا ىف قلاب دارملا ن وكي نأ لمتحو « اهرتسي | هةشن نأ دعو هتسبل ول

 قاربطلا دنع رمعم ةياور فو , یه الو «تسبل اذا فصنلاب كرتس لاک لصحم مل نيفصأ اكذب هتفقش ول ىنمملاو هلاك
 ینکل ود:نايلس نب ليضف ةياور فو « ك:ء لضف كب وث نام لاق امثيب و ىنب هققشا اذه وا ريغ اهیش هللاو تدجو ۳
 تيأرأ : لاق « اذه یرازا الا كلم ام لاق» یدرواردلا ةياور قو «فصلا ذخآو فصنا اریطعاف هذه قدرب قشآ
 دعس ن ماش ةناور قو « اهریغ یدنع سیا ىلع یا ةلمشلا هذه د شام با فر قو « الت * یش ىأف هتسال نأ

 «لع ىذلا اذه الإ بوث ىلام هاو د رباجو سابع نبا تب فو « هقنع ىلع هيفرط دقاع دحاو بوث الإ هيلع امو
 لاق ‹ دجأ ال لاق « ابو ابامعأ لاقف ه ديز نب داح ةءاور ىف عقوو . ملعأ هللاو لوالا لامحالا حجم ام اذه لکو
 «هريغ اور ةملع تاد ا هناذجو مدمب رذتعآ یا « هل لتعاف و هلوت یتعمو هل لتعاف دیدج نم امتاغ ولو ابطعأ

 ینا هآرف ماق هاج لاط اذإ یتح لجرلا ساب د ءیش نآرقلا نم كعم له : هلوق لبق ناسغ ىنأ ةياور ىف عقوو
 ىو « لجرلا“ ىلع 2 ی لاقف « لو ۴ الب واط ماف د لیعاعالا دنع ىروثلا ةيادز ىفو « هل ىعد وأ هاعدف زا
 : لاق ءاج ايلف « هل ىعدف هب ساف ابلوم لس ىنلا هآرف و لاق نکل هله بوقمب و مزاح ىبأ نب زب زالا دبع ةياور
 همبفةساف «ءىش نآرةلا نم كعم له » كلام ةياور ىف اک هلوق دعب اذه نوكي نأ لمتحو « ؟ نآرذلا نم كعم اذام
 : لاق ؟اذام : لاق « معن : لاق ؟ اثیش نآرفا نم أرقت لمف د لاق رمعم ةياور ىف ناسمالا عقوو , ةثيكن ع ذئنيح
 نآرقلا لئاضف ىف كلذ ريرقت مدقت دقو « هبلق ریظ نغ ظفحلا !هاتعم نأو ةعلاب دارما اذوب فرعو « اذک ةدوس

 اذک ةروس یعم لاق » ىليعامسالا دنع ىررثلا ةياور ىف عفو اذکو « كباق روظ نع نهژرقنآ و هيف داز نم نایب و
 قو« امءمست كلام داز ( اذک ةروسو انك ةروس ) هأوق ۱ یمن لاق ؟ كبق .رراظ نع لاق ؛ اذک روس عمو

 نع بسا نب ديعس ةياور ىفو « اهددمإ رو أ و ناسغ فا ةياور یو « نهدع: د مزاح نأ ناو بوقعي ةياور

 ةرير» ىبأ ثيدح ىف عقوو ءامهايإ امیہ نآرقلا نم نيترو. ىلع ةأرما الجر, جوز قلي یثا نأ د دعس ني لبس
 معزو « وأ » ظفاب یاسنااو دواد فأ ىباتك ىف اذک « املت یلا وأ ةرقیا ة دروس : لاق ؟ نآرةلا نم ظفحمتام » لاق
 ةروس معن لاق د دوهسم نبأ ثيدح ىف عقوو « وأ د ظفلب قاسنلا دنعو وا ولار دواد یآ دنع هنأ هانیقل نم ضعب
 شلح قو ٤ ءى هدنع نک ةرقراا ةروس ىلع الجر جمذ ىذا "نا 2 ةاريش ثا لوح قو لصفلا روس و ةرقبلا



 ۳۵ هو عذب ثيدحلا
 € الع : لاتو هيلع ابلخدأو اهرم ابلعج لصفلا نم ةرو- ىلع اما هب اعا نم الجر هد ىلا جوز» ةمامأ ىنأ

 نأ لع كنم اهجوزأ » شايع نبا ثيدح قو « كتأرما یهو ةبآ نيرشع املعف » روكذلا ةريره 9 كثيدح قو
 لوسر جوز » روصام نب ديعس دنع یدزالا ناعنلا ىنأ لس ىو « هللا باتک نم روس - سمخ وأ 95 عبرأ ابملعت

 انإ معن : لاق ؟ ایش نآرقلا نم أرقت له و رباجو سابع نبا ثيدح قو « نآرقلا نم ةروس لد ةأسا هتل
 نأوأ « ضعب ظفح ملام ظفح ةاوراا ضعب نأب ظا الا هذه نيب عمجو « اهايإ ادص : لاق . رثوكللا كانيطعأ
 هرخآ ف لاق نکل« هلم ةدئاز ةءاور ف ) ل آر قلا ند كعم مع a) ۱ دما بهفذأ ( هلوق ۰ ةددعتم ص قلا

 یدرواردلا ةياور ىف هلثمو « نآرقلا نم كعم ام امك تجوز دق هل لاق و كلام ةياور ىفو « نآرقلا نم امهلعف د

 . اهكتجوز دق د هجام نبا دنع ىروثلا ةياود قو ؛ رشبمو ناملس نب ليضف ةياور ىف اذکو « ةيوهار نب تح دنع
 نم كعم ام ابکتحکنآ » ليعامسإلا دنع ىروثلا ةياور فو دعس نب ماشه ةياور ىف هلثمو « نآرقلا نم كعمام ىلع
 ةياور ىف اذكو , « نآرقلا نم كم اع ایک:کسام دق و یناربطلا دنع رمو ىزوألا ةياود قو « نآرقلا

 دحآ دنع رمعم ةياور قو « هنع نيتياورلا یدح] ىف ديز نب داحو جرج نباو مزاح ىف أ نباو بوتمی
 < ابك انكمأ » ناسغ ىنأ ةياور قو « هعبأ# یهو یضع هتيأرف و ىرخأ ىف لاقو « هلثم قابلاو « اهك-ةكلمأ دق و
 امجوزتف « امتضوع هللا كقزر اذاو « امامت و اهئرقت نأ ىلع اک تح أ دق و درعسم نبا ثيدح قو « هلثم قابلاو

 نآرقلا لئاضفو ةلاكولا باتک ىف ىراخإلا هب مجرتام ريغ ءایشآ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه قو . « كلذ ىلع لجرا

 . ام طاينتسالا هجوو ثيدخلل اهتةباطمو ةمجرتلا هيجوت دحاو لك ىف تذيب دقو « حاکنلا بانک ی مجا رگ ةدع و

 : رذنملا نیا لاق « ربا لفال دح ال نأ اضيأ هيفو . هو رةت نايس اک دیحوتلاو سابلا باتكىف اضيأ هياء مجرتو
 . كلذ ىواسيال دب دح نم اماخ نال : لاق « رانید عبد لاق نم اذکو مارد ةرشع ربا لقأ نأ معز نم ىلع در هيف

 عطقلا ىلع هساق كلام نكل و . لياملا جر جرخ هن ال رانيد حب ر نم لفأب حاكسنلا زاجأ نم هب قاعت ىرذاملا لاقو

 ۱ وفتیت نأ إل ىلاعت هلوف ىلا تافثلالا هدنتسم نکل « نييزاجحلا نع كلام اذه درفت : ضايع لاق . ةقرسلا ىف
 هب حييبتسا ام هلقأو لاما نم لاب هلام دارملا نأ ىلع لدي هناف < الوط کنم عطتسي مل نمو آل هلوقب و ( مكاارمأب
 لعنلاو طوسلاک ةعفنم هيف ام هيلا دقعلا نم وأ ناج وزلا هيلع ىضارت ١| ةفاكلا هزاجأو : : لاق « مرتح لا وضم عطق

 نرد مریغو بئذىبأ ناو ةءبرو دانزلا واو یراصت الا دیعس نب ىحي لاق ةبو ‹ مرد نم ل لقأ هتميق تناكنإ

 ثيللاو ماشاا لهأ ىف یاذولاو ةكم لهآ نم امهریغو دلاغ نب لسمو جرج نباو هعبت نمو كلام ريغ ةنيدملا لمأ

 ءابقذ و درادو یعفاشلاو هعبآ نم و ةا - ىبأ ريغ نيمقارعلإ نم اههريغو ليل نآ ناو یروٹلاو ردم لهآ ق

 هلفأ كلامو « ةسمخ هلأ ةمريش ناو , ةريثع هلأ : ةفيلح وبأ لاو . ةيكلاملا نم بهو نباو ثيدحلا باحصأ

 هده یک ذی هيس ال كلال ىدرراردلا لاق دقو . عطقلا هيف بام رادقم ىف مهفالتخا ىلع ءانب دانید عبد وأ ةثالث

 ةترسلا باصأ رادةم ىلع قادصلا رادقم مهسايق ىف قارملا لهأ ليبس تكلس یا « هللا دبع ابآ اب تق"رعت : ةلأسملا

 دب لغ اسايق اذک نم لقأب حابتسي الف مرتع ىدآ وضع هنأ ةقرسلا باصنب هساق نم لدتسا : ىظرفلا لاو

 نأبو ؛ « جرفلا كلذک الو نيءقو عطقت ديلا 18 « خصإ الف صالا لباقم ف سابق هنأب روا هبقع و « قراسلا

 اذه اضيأ ةيكسحل الا نم ةعامج فهض دقو . قادصلا كلذكالو عطقلا عم هدر قراسلا ىلع بحجب قورسلا ردقلا

 يرابلا حق + ٩ ۲۷ - م



1 ۱ 
 حاكسلا باتک - ۷

 عبد ىف توطق ۳ ديلا نال 5 نيبلاب سيل ةقرسلا باصاب قادصلا ردق سايق : ىمخالا نسم ا وا لاقف « سايقلا

 نمو ) ىلاعت هلوف معن . مهنم راخفلا نب هللا دبع ی ال هوحنو « زئاج هجوب حابتسم حاكذلاو , ةيصعملل الاكن رانید
 هنيب قرفلا لصحيل ردق هل لام مسا هياع قاطني ام نوکی نأ دبال ةرحلا قادص نأ ىلد لدب € الوط کنم عطتسي مل
 رثك وأ لق ةلجلا ىف الام ىعسي ام طارتشا ىلع لدي هناف ( مكلاومأب اوغتبت نأ ) ىلاعت هلوق امأو , ةمآلا ربم نيبو
 ىلا هدر كلذ نم ىوقأو « ةقرسأأ باصت ىلع هسايق نم ىرقأ وهو 5 ةاكرلا هي بم ام ةيكلاملا ضعإ هدح دقو

 هيف رذع الو هنع باوجال ۷۶ وهو « رانید عبد یواسیال ديدحلا نم محلا نزو : ىبرعلا نا لاقو . فرامتلا

 نم لواا ىلع دداقلا هقا عنف (الوط کنم عطتسي مل نمو ) ىلاعت هلوق ىلإ اورظن ابا نم نيققحملا نکل
 ديدحالل هيأ ةجح الف ىنعي ؛ كاذک مارد ةثالث نأب هبقعت مث . دحأ ىلع رذمتام امهرد لوطلا ناك واف « ةمالا حاکن
 «اهینجوز د لجرلا لوقل 0 ینلاب ةصاخ حاك.الا ىف ةبلا نأ هيفو . لوطلاب دارملا ف فالتخ الا عم ام الو

 ىلاعت هلوق عم « ةصاخ هل هزاوج ,لع لدف 5 كلذ ىلع لس تكسو «كل ىمفن تیهو » ىه افوما و . ۲ اهبه لقي لو

 نيرجولا هدأ ىلع ةمالا نم هريغ نرد ةيطا ظفلب دل هحاكن داقعنا زاوج هيفو € نيذمؤملا نود نم كل ةصلاخ 2
 لو امل سيل نم جوزي مامإلا نأ هيفو . هيف ثحبلا ىتأيسو . جيوذتلا وأ حاكسنلا ظفل نم دبال رخآلاو « ةيعفاشلل
 هتک اما الو اهنذأت-ا هنأ ربا ف سيل : ىدوادلا لاقو « كلذب اهاضر نم دبال نكلو اهل اًوذك ها رب نا ضاع

 نم ءاش نم جوزي هنأ هلي هب اصاخ نوکسیف ىنعي < مهسفن أ نم نينمّؤملاب ىلوأ ىنلا ) ىلاعت لوق نم وه ٤لو
 « كل ىسفن تيهو » هل تلاق ال اب لاطب نبا باجاو .ديز ىبأ نبا لاق هو>:ب و ؛ هاش نأ اهناذئء ا ريغب ءاسفلا

 . ها ی وزن ىف فرصت نأ كل تامج ىنعملا ريهيف « ةقيقح كلعال امال ءدارأ نا ا محي وزت ىف امم نذالاك ناك

 ديرأ ىنا : ةأردل لاق مس ىنلا نا » هتمدق اک هيف ناف « فلکشلا اذه ىلا اجاتحا ا ةريره ىنأ ثيدح اجار ولو
 ناو امج وزت ةدارال ةاراا نساع لما زاوچ هيفو ؛ تيضر دقف ىل تيض رام: تلاقف ؛ تيضر نإ اذه كجوزأ نآ

 ةغل ابا ىلع لدیام ةذيصلا قو « هبوصو رظنلا أف دعص زا هند ,امتبطخ تعفو الو ام وز” ىف ةبغرلا مدقنت

 هبجعيام اهنم ىأر اذإ هنأ دصقي مل ولو « ءاسنلا ىف یل ةجاح ال » لاق م“ , ةبطخ الو اهيف ةبغر هنم مدتي مو كلذ ىف
 ىذلاو . ةمصملا لح هل ةيضوصخلا ىوعدب كلذ نع لاصفنالا نكميو . ةدئاف ابامأت ىف ةنلابهلا ناك ام ايلبقي هنأ
 باوجلا ىف یبرملا نبا كلو ٠ هريغ فالخ تايبنجألا تانهولا ىلا رانا هياد مرعال ناك مب هنأ اندنع ررعت
 . لاق ام دعب, ثيدحلا قايسو « ةغفلتم تناك اكل هدعب وأ « باجحلا لبق كلذ نأ لمتحي : لاقف رخآ اكلسم
 ترام امت ولو اهدوصقم مت ل تلبق لقي لد «كلل من تبهر تل ام انأل « لوبقلاب ال منال بملا نأ هيفو
 نوكر امهنإب عقب مل اذإ بطخ نم ةبطخ ىلع ةبطخلا زاوج هيفو « اهينجوز » لئاقلا ىلع ركسني مل كلذإو . هل اجوز
 الو دال ةءادخ اماه مدقت 1 هنأب هريغو ضايع هشت و ؛ ىجابلا دءلولا وبأ هلت « درلا لياخع تحال اذإ اس الو

 الو « لری ملف اهدوصق» لیصح ىف ام ةفلابم اناج امسفت تضرعن متلي ىنلا امج ودب نأ تدارأ یھ لب « ليم
 نكي مل نا » لاف زارتحالا ىف غلاب مث ءامنجوز ه لاقن امابقي مل هنأ لجرلا فرع « ءاسذلا ىف ةجاح ىل سیا » لاق

 ناكف ٠ اهتباجا ىلا هوعدي ام كلذ دعب هل ودیپ نأ لاتحال ةجاحلا ىننب هحيرصت دعب كلذ لاق انا و « ةجاح اهب كل
 کما نأ ىلإ راشأ ىجابلا نوكي نأ لمتحيو : تلق . هبدأ نحو روکذلا ىباحصلا ةنطف روفو ىلع الاد كلذ



 ثيدحلا ۵۱4٩ ۳۹۱

 هل نأ ميف نم كلذکف « اببلط, مل ةبغد اف مع ىنلل نأ مهف ول ىباحصلا نآل « ةمقا هذه نم طبنتسب هرکذ ىذلا
 نأ هيفو . هكح نام وأ خرصتلاب ام] امیف هتبغد مدع ررظب یتحاهیف هحازب نأ هريغا حلصيال ةأ يما جوزتیف ةبغد
 اجرف ًاطب نأ دحال زوميال هنأ ىلع اوهمجأ دقو ؟ ءابقدصت ءىش نم كدنع له » هلرةأ قادصلا نم هيف دب إل حاكذاا

 ولف «ةأرال عفنأو عاذال عطقأ نال دةعلا ف قادصلا ركذب نأ ىلوألا نأ هيفو . قادص ريغب ةيقرلا نود هل بهو

 هنأ امل عفنأ هن وک هچوو .دقعلاب ليقو « حیحملا ىلع لوخدلاب لا ربه اهل بجوو حص قادص ركذ ريغب دقع

 ريغب فلا زاوج هيفو ٠ ربلا لست ليجعت بابحتسا هيفو . لوخدلا لبق تقلط ول نأ ىمسملا فصل اهل تبني

 « ةنيرقل اب مومعلا صيصخ ىلع لیلد ءال : لاقف ؟ ءىش كدزعأ» هلوق قو ةرورض ريغا هر 1 هنکل « دیک انا فالحتسا

 ةميق هلام دارملا نأ مبف هنك-ل « اهوحنو ةاونااك اهفات اثیش مدمبال ناك وهو « ةفاتلاو ريطخلا لمشي ءىش ظفل نال

 نوکبال ةميق هل الو لومتيال ىذلا "یثلا لثم نآ لع عامجإلا ضاوع لقن و . هدنع نوکبپ نآ ىن كلذلف « ةلجلا ىف

 ايش یمس ام لكب زوج :لاقف مزح ن دع وأ عامجإلا اذه قرخ دقف هلن تبث ناف « حاکم هلا هب لح الو اقادص

 دروم هدروأ هنال « ددح نم ام اخ ل سما » » هلع هلوق ةفاكسلا هيلا بهذ أم ديؤيو ء ريعش نم ةبح ناك ولو

 قاسمو « بیمشلا ةبحو ةاونا نم ارطخ ىلعأ وهو ةميق هل ديدحلا نم متاخلا نأ كش الو « هقرف |! ةبسنلاب ليلقالا

 ام « ءىش اهنم تبشبال قادصلا لقأ ىف ثيداحأ تدرو دقو « عضجاا هب لحتسب هنود ءىشال هنأ ىلع لدي ربا

 نغ دواد ىبأ دنع ام هو « ل>:-ا دقف حاکشاا ىف مردب لحتسا نم » هعفر ةييبل ىنأ قيراط نم 44 ىبأ نبا دنع

 ةعيبر نب صاع ثددح نم یذومزتا دنعو « « لحتسا دقف ارم وأ اةيوس ةا قادص ف ىل طعا نمد هعار راج

 وأود ربا ثيدح ءانثأ ىف ديعس نآ ی شب دح نم ىنطترادلا دنعو « نيلعن ىلع اما حاکس اا تم ینلا نأ

 قیقالاو رآلا نم ةضرقلاب عشمتسا اندک لسم دنع رباج ثيدح كاذ ىف درو ءیش د ىوقأو « كارأ نم : كاوس ىلع

 « قادصلا ردق نعال لجأ ىلا حاكنلا نع ربع ىم امإ : قوبلا لاق « رع اهنع ىهن ىتح رب هللا ل وسر دبع لع

 ةيكسل الازم يف دا نبا لاق « هتمیق ريظن وه امو ديدحلا متاخلاب حاك_نلا زاو روم مجال لیلد هيفو : لاق اک وهو

  لمقااو ٠ هيف رذع الو دحال هنع باوج ال اذهو « رانید عبد یراسی ال ديدحلا ماع نأ كيال : مدقت ۴

 ىف ةغلابملا جرخ جرخ . «دیدح نم امتاغ ولو و هلوق نأ اهنم : ةوجأب هتوق عم داربالا اذه نم ةيكسل املا ضعب

 نأ مهف هنأ فرع ایش دجأ ال لاق الا هنآل « ةتيقح هتميق ردق الو ديدحلا مالا نيع درب لو هياع ريسيتلا بلط

 نسرفب ولو قرع فاافب ولو اوقدصل » هلثمو «دیدلا مهاخك ةيق هلام لقا ولو هل ليةف ةميق هلام ”ىثلاب دارملا

 لوخدلا لبق هدقن لجءيام هنم بلط هنأ لايتحا اهثمو « هب قدصتي الو هب عفتنیال نسرفلاو فلظلا نأ عم «ةاش

 رائيد عبد مدقت اویحتسا فسح re درلا هنم مزلب اذهو « راصقلا نإ باوج اذهو ء قادصلا عيبمج كلذ نأ ال

 باوج اذهو هريغ بود ردقلا اذهب روكذملا لجرلا صاصتخا ىرعد امو ؛ لفأ ال لوخدلا لبق هتميق وأ

 وأ مارد ةثالث كاذذا هتميق نوكست نأ لاتحا اهنمو . صاع لياد ىلا جات ةيصو ها نأب بقءتو « یرهالا
 لي ینل أ » دعس ن لپ س نع مزاح ىبأ نك ىروثلا قبرا نم ىئاريطلاو رک اج ا دنع عقو دقو . . رانيد عبر

 ق هيف ثحبلا قأيسو ۽ ددا سم ماخا دانا زاوج ىلع هب لدة.ءاو « ةذف هصف ديدح نم متاخ الجد جوز

 رقي له هلال هريغأت غاس وأ ذإ « لوخدلا لبق قادصلا ليجعت بوجو لعو ٠ ىلاعت هللا ءاش نا سابللا باتک
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 , لوالاب راشأ علي هنأب كلذ نع لاصفن الا نکع و « هتمذ ىف كلذ ررقتي و امیلع لخدي نأ دعب اهررعام لیصحت ىلع
 هو . لعأ لاو ةءذلا ىف یمسم ىلع حاکم زاوج توی و ةضوفلا حاکسا زا وج تو ليوأتلا اذه لع لماحلاو

 ريغب اپمادختسا اذکو اهؤاءو هيلع مرح الثم ةيراج قدصأ نم نا يح كلام دب نع هجر لوءةيام قادصإ نأ
 اعرش امإو ءاوما ىف ریطلاک اسح امإ رذعتام حصي الف همیلست ةت ىلع فوات عيبا ةمص نأو ؛ اهقدصأ نم ثذإ

 زاوج ىلع هب لدتساو « رظن هيفو ضايع لاق اذك « هتروع تفشکن ال هرازإ لاز ول ىذلا اذكو , نوهرملاك

 فو كّتمب كلوةكح ضي ول ءابلا نأ ىلع ىنبني اذه : یرزالا لاق , نآرةلا ميلعت ناک ولو انادص ةعفاملا لعج
 ینه ةأراا تراصا سرآرقلل الماح هنرکسا هعرزكست ینعم ىلع ماللا مع تناكول الإ و رهاظلا ود اذمو رانيدب
 -دیز ىنأ نب دمع یی اک امیعبت نمو یواحطلاهلرقر-یرب لا لصفنا و. ها جلي ىنلاب ةصاخ ةبوهوملاو ةبوهوملا
 احكي نأ هل زوجي كلذكسف ةبهاولا حاك.ذ هل زوي ناك كم ىنلا نوكسا « لجرلا كلذب صاخ اذه نأب كلذ نغ
 هاوقو « میسفنا نم نيئمؤااب ىلوأ هنآل قادص ريذب هايإ امحاكنإ : لاقو ىدوادلا هوح و : قادص ريغب ءاش نمل
 ىلإ اهرمأ تضوف الوأ ىف امال فیعض اذهو « اذا الو اهرراشب مل ارکشکسلم د هل لاق امل ناب مهضعب
 ىلإ جت ل كلذلف « امانركذ ىتلا بلا ظافاأ نم كلذ ديغو « كيأر “ىف رف و بابلا ةاور ىف مدقن اک هب ىنلا
 لوقلا اذل جتحاو . هریثکو قادصلا ليلق نم یر ام ىنجوز الاول تلاق نک تراصو ررملا ریدقت ىف اهتعجاسم
 نآرفلا نم ةروس ىلع ةأرما عقب هللا لوسد جوز ه لاق یدزالا ناما بأ لسرم نم دوصنم نب ديعس هجرخأ ام
 لوحكم قيراط نم دواد وبأ جرخأو « فرميال نم هيف هلاسرإ عم اذهو ء ربه كدمب دحال نوکت ال : لاقو
 لمت : ضايع لاقو . هوح دعس نب ثيالا قرط نم ةناوع وبأ جرخأو ۰ هلع ین دعا دحال اذه سال : لاق

 ابقادص كلذ نوكيو هنم انیعم ارادق» رأ نآرقلا نم هعم ام املي نأ امهروظأ نیرجو « نآرقلا نم كعم ام » هلرق
 ىف نیو « مدقق اك« نآرقلا نم اهدلعف د ةديحصلا هقرط ضعإ ىف هلوق هديؤيو < كلام نع ریس اذه ءاج دقو

 نم كممام لجال ىأ ماللا ىنممم ءابلا ن وكن نأ لمت ٠ ةنآ نورشع وهو ایاعیام رادقم ةريره ىف أ ردح

 میس مأ عم ةحاط ینآ ةصق هریان و « هضعبا وأ نآرقلل اظااح ةنوك لجل رهم الب ةأرملا هجوز ناب همرك أف نآرقآ
 « ماس ما ةحاط وبأ بطخ » لاق سنآ نه تب اث نع ناماس نب رفهج قيرط نم هححصو یاسنلا هجرخأ ايف كلذو
 كلأسأ الو یربم كاذف ملت ناف ء كجوزتأ نأ ىل لحي الو ةيلسم انأو رفاک كنيكلو « درب كلئمام هللاو تلاقف
 لاق سنأ نه ةویاط ىبأ نب هللا دمع نب هللا دبع قيرط نم ی اسنلا جرخأو , « اهرم كلذ ناكف ء لسأف « هريغ

 امهنيب ام قادص كلذ ناكف : هرخآ ىف لاقو ةصقلا ركذف « مالسالا امهنيب ام قادض ناكف ميلس مأ ةحلط وبأ جوزت»
 هن أكس « نآرقلا نم ةدوس ىلع حيوزتلا » لوس ثيدح ىلع مجرت مث « مالسالا ىلع جيوزتلا » ىفاسنلا هيلع مجوت
 ثيدح نم ىذمرتاو ةبيش فآ نبا هجرخأ ام ةيببسلل ال ضيوعتلل ءابلا نأ ذيؤي و . ىناثلا لاتحالا حيجرت ىلا لام
 : لاق « هب جوزتأ ام ىدنع سباو ءال : لاق ؟ تجورت له نالفاي : هب اأ نم الجر لأس بینا نا د سنا
 ىلع عقو اذا حاکنلانآپ رظنلا. قيرط نه ىلاثلا لوقلا ىواحطلا لدتساو . ثيدحلا « دحأ هنا وه لق كمم سيلأ
 ىلع الجر رجأتسا الجر نأ ول هيلع عمجلا لصالاو : لاق « مولعملا ىلا عوجرلا ىلا جاتحيف مسي مل اک ناک لرهج
 « نیعم تقو وأ بوثلا لغتك نيعم لمع ىلع الإ حمال ةراجالا نال حصي مل مردب نآرقلا نم ةروس هبلعي نأ
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 نأ ىلع هراد «ءاب ولاذملو < لیرط نامز ىلا جا دقو ريسإ نامز ىف تی دقق : هتقو رادقم عيال دق ملعالاو

 نأ هركذ اع باوجلاو. عفانلا هب كلهال نايعالا هب كلمال م ناك !ذاف : لاق « حمصي مل نآرقلا نم ةروس ملعب

 كلذ رفتغا لا نأ ل لمتحف مام ةد لب+اب ج اجت حالا اما و « هقرط ضءإ ىف مدت م نيءم همیلعآ طورشلا

 « ابلاغ ءاسنلا ماب ذأ هيف فلت خال ةيآ نيرشع ميلعت 0 نالو « اىهترثع رارهتسا لصالا نال نيجوزلا باب ىف

 نم هعهام لجال هابإ امجرز هناب موضعب لصفناو . مدقت اک اجرو ىذلا ناسل لهآ نم ةبرع اهنوک عم اصوصخ
 نبا ثيدح تبث ناو « ضیوفتلا جاك: رمیآ اذا هتمذ ىف اهل ارا” نوکیف رپاا نع تكسو هظفح ىذلا نآرقلا

 موضعي لاقو . تباث ريغ هيكل « لوفلا اذهل ةءوقت ءرف ناك« ابضومف ها كقزر اذاف و هيف لاق ثيح مدقتملا سابع

 نوكيو ناضمد ىف هتأ سما ىلع عقو یذلا نع رفک اک هنع قدصأو نآرفلا نم هظفح ام لجال هج وز نوكي نأ لمح
 مل هنأ ىلع لدي امو : اولاق « هلهأ لضفب امونتو همیلعت و نآرقلا لعت ىلع ضي رحنلا لیبس ىلع هميلعتو نآرفاا ركذ
 ام كلذ وعو « ءطيب وأ ةعرسب مياعنلا ةيلباق ميف لهو ةأرملا ميغب جوزلا ةفرعم عقب مل هنأ اقادص ملعتلا لمحي
 له الوأ مس هلوف روبمجلا لوق دیژی و « یراحطلا ثحب ىف مدقت دق كلذ نع باوجلاو « ٠ ضارغألا هيف توافتت

 حصي فيك : ليق ناف . كلذ وحتو ءتقيرطو هبسأ نع هلأسل هلضف فاشکتسا دصق ولو « !رةدصت ءىش كعم
 عقو اللو « ل تقال دقو اروع ةباتكسلا اهمياعت لمج حصي ا : بيجأ ؟ لهتتال دقو ارهم نآر تا اهميلعت لعج

 نوڪ زاوج هيفو « مدقت ايالوأ لهتلا قذح هی نأ طرتشب له ارم ةعفاملا لعج زاچآ نم دنع فالتخالا

 یعفاشلا لوق وهو « قادصلا ماقم ةراجالا نم ةعفنملا موقتف « ةرجأتسملا ةقودصملا تناك ولو اقادص ةراجالا

 ىف ةراجالا ىف الإ دیعلا ىف هوزاجأو را ىف ةيفلا هعئمو « فالخ هيف ةيكلاملا دنعو « ملاص نب نسحلاو قحسإو
 زاوج ضايع لقن دقو ؛ زو<يال نآرفلا مات ىلع ةرجالا ذخأ نأ ىف مراصأ ىلع ءائب اقلطم هوعنف نآرقلا مياعت

 نم المر نأ ىلع هجوز لاق نم ءاننعلا نم : ىرعلا نبأ لاتو .٠ ةيفاحلا الإ ةناك ءاملعلا نع نآرقأ ماعتل راجئتسالا

 تيثيو لرخدلا لبق خسفب : مساقلا نبا لاو . ةف وبأ هيمو كلام ههرک اذهو « ةراجإ تن *أك_ف نآرثلا

 امهماعت ىلع ةرجأ كلذ نأ ةصقلا هذه ىف كلام نع ره. نب ىحب یور دقو . ميله لاب هزاوج حيحصلاو : لاق « هدعب

 ضوملا هنع ذب نأ زاج اذإو , نعإو یعفاشلا لاق نیرجولابو < 3 رقلا ملعت ىلع ة ةرجألا ذخأ زاج كلذب و

 ی طرقا لاتو . یرخالا ز رجلا نم هز نأ مزليف نيترجلا یدح] نم كلام 78 | دقو « اضوع نركب نأ زاچ

 ناك كلذ نإ لاق نم لرقا تفتاي الف حاکم لجل كلذ ناب دبشي قایسلاو ؛ ميلعتلاب يملا ىف صن « ابداع » هلوق
 هب لدتساو ءاقاسم الو ةغل حیحصا سیل ماللا قمع ءايلا نا مه وقو « هفالخم حرص ثيدحلا ناف لجرألل اما رك]

 یزارلا ركب وبأ هلاق تلبق جورلا لوق ىلا جاتح الو كلذ ىنك اذمكب اهكتجوز لاقف ةنالف ینجوز لات نم نأ یل
 قارفد باعالاو باجیتسالا نيب لصفلا لوط ةبج نم لكشقسا دقو « ةيفاشلا نم ىعفارلا هركذو ةيفاحلا نم
 جوزا ف بغار لكاذ. كو « كلذ نع ىنغأ ةصقلا طاسب نأب بلبملا باجأو ءهايإ ابقدصوام سا ال ساجلا لجرلا
 . روكذملا ردقلاب هاضد ةفرعم طرتشإف الإو « لوبقلا ةئبرق ربظ اذ] نك تكسو نيعم ءیشب بيجأف بجوتسا اذإ
 رائيد نبا ةيكلاملا نمد ىعفاشلا كلذ فلاخو « جيرزلاو حاکشلا ظفل نودب هما توش زاوج ىلع هب لدئساو

 كيلمتلاک حاکنلا دصق وأ قادصلا ركذب نرق اذإ هانعم ىلع لد ظفا لکب هذارج ةيكلاملا نع رورشااو . هریغو
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 لالحالا ىف مدنع فاتخاو , ةيدولا الو ةءراعلا الو ةراجالا ظفاب مدنع حصر الو ؛ عيبااو ةقدصلاو ةبلاو

 2 هلوق دورو ثيدحلا اذه نم ليادلا عضرمو « دصقلا عم ديب أملا ىضتقي ظفا لكب ةيفنحلا هزاجأو « ةحابالإو

 فاتخا و ةذحاو ةصق ىف ةدحأو ةظفل هذه : ديعلا قيقد نبا لاق ءابكتجرز » ظفلب اضيأ درو نكل « ءابكتكله د

 اذه لدم ىف باوصلاف ؛ ةرركذملا ظافلالا دحأ هلي ىلا نم عفاولا نأ رهاظاف « ثيدحلا جر داحا عم اف

 : لاق ‹ ظفحاو شکا مہنأو : ابك-ةجوزد یود نم اور با و هاا نأ ىنطةرادلا نع لا دقو « حیچ رتلا ىلا رظنلا

 جيورتا اب اهک.تکلم دقف بهذا لاق مث الوأ حيوزتلا ظل لاق نوک-ب و نيظفللا ةمص لمتح نرخ أتاا ضعب لاقو

 دقءن] ىلا یه اهنأ و اهددعنال تلبق هظفا نيعل یهدقب ثيدحلا قایم نال ديعل اذهو : دیعلا قیقد نا لاق « قباسلا

 نأ همصخلن اضيأو «ادج ديعب هلاق ىذلاو « حاكسنلا ه دقمنا رخآ أ عوقو ىضتقي هركذ امو « حاکسنلا ام

 ةياورل ضرعتي مل هنا مث لاق . ىباسلا كيامتلاب اهك تجوز لاق مث كيلقلا ظفلب عقو دقعلا نأ ىعديو سك,

 كلذك هناف یوونلا ىلإ رخأتملاب راشأو . ها حبجرتلا ىلإ ريصملا نيعت یضتقی اذه لكو ,اهتوبث عم ءابكانكمأ د

 دحاو تقو ىف اعم جوزتلاو كيامتلا ظفلب دفع مقلب یناا نوكي نأ زوال نيتلا نبا لاق دقو « لسم حرش ىف لاق

 ؟ حيجرتلا عم فیکف نيتياورلا یراست ريدقت ىلع اذه ؛ ۵ جاجتحالا طقسف رخآلا نم ىلو أ نيظءللا دحأ سياف

 رمعم لمم رمع» ريغ ةءاور نم عضوم ريغ ىف هجرخأ ىراخبيلا نأ هيلع درو هيف مو ارمعم نآ معز نمو : لاق

 ةثالث الا « ابكت جوز :نيقابلا ةياورو « اپکتحکنآ ه ناسغ ىبأ ةياور نا « قيقحتلا » ىف ىزرجلا نبا معزو . ها

 ىف طاغ دقو . ها نیظفاح انوکو مل نارخألاو طلغلا ریثک رمعم و لاق , مزاح ىنأ نباو بوقءيو رمعم مو سفنآ

 ىليعامسالا دنع , ايكةجوز » ظفاب تعقو معن « ىراخبلا خسف عيمج ىف «ارک انکمآ  ظفلب اهناف ناسغ ىبأ ةياور

 ظفلب ناسغ ىبأ نع ميم ىبأ نب ديعس نع هجرخأ ىراغبلاو ب ناسغ ىنأ نع ذم نب نيسح قرط نم

 نع ڂاص نب نامثع نب يحي قب رام نم « ج رختسلا ۱ ىف ميعن وبأ هجرخأ داو «  ارکانکمآ 3
 ىراغبلا خيش كعلم

 ةنيبع نبال ىراخبلا ىف « امکشکننا » ةياورو « ناسغ ىبأ نع ظافلأ ةئالث هدرف ,اهكحكنأ » ظفلب هيف

 هيبأ نع ثيدحلا نوكب حجرنت هتياور ناف ززعلا دبع امسالو دودم ةثالثلا ىف ماعلا نم هركذ امو . هتررح اک

 هاور نم اددع رثك أ جيورتلا ظفلب هوور نيذلا نأ هتمدق ام ررحت ىذلا معن « مريغ نم هثیدح فرعأ ءرملا لآو

 ةيواسم « ابكتحكسنأ ه ةئييع نب نایفس ةياورو « كلام لثم ظافلا نم مهفو امس الو ؛ جوزتلا ظفل ريغب

 ىف ظفللا اذه هتياورو ديز نب دامح جيوزتلا ظفلب هاور نميف ىزوجلا نا دعو « ةدئاز ةباور اباثمو < ممتياورل

 ىف لاقف ىزوجلا نبا العلا نيدلا خالص ظفاحلا عبت دقو « ارکتکلم » ظفابف حاکسنلا ىفامأو « نآرقلا لئاضف

 لع فلتعا اک ام دامح ىلع فلتخا هنأ ررحت دقو . ها ديز نب داحو كلام مهو امس الو: جيورتلا ةاور حيجرت

 بوقعيو مزاح ىنأ نب زيرعأا دبع ةياور فو ىروثلا نع نيتياورلا یدح] ىف تعقو كيلمتلا ةياور نأ رهظف ىروثلا

 ةياورب ناسغ وبأ درفناو « اهانمب یهو ءابكتكلم » رمع» ةياود قو « ديز نب دامحو نمحرلا دبع نا

 نأ ريدقت ىلءو « حجرأ حاكنالا وأ جی وزتلا ةياورف ابك انكسام نم افيحصت نوکت نأ اهب قلخأو « اک انکمآ ه

 اذسه ىف ةجحال « ةلسلا حرش » ىف ىوغبلا لاف دقو « نيقيرفلا نم لكل اهب لالدتسالا فقر تاباورلا ىواست

 ى ةاورلا فلتخاو ء ادحاو الا ظفالا نكي لف ادحاو ناکدقملا نال كيلمتلا ظفاب حاكسالا داقعنا زاجأ نمل ثيدحلا
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 ذا دوقملا مآ ىف بلاغلا وه ذا امنجوز بطاخلا لوق قفو لء جورالا ظفلب ناك هنأ ربظي ىذلاو « عقاولا ظفللا

 « دقعلا ةن دقعتا ىذلا ظفللا ةاعارم دصقي 1 وزآلا ظمأ ربغ ظفلب یور نمد ؛ نيدقامتلا ظفل هيف فاتخم الف

 نأ ىلع اوقفنا دقو « ناکمالا ظفلب ها ور مهضعب نإ لیتو - نآرفنا میاعت ىلع دقملا نايرج نع ربا دارآ الو

 : هون و كيلمتل اب حاكنلا داقعناب قلاخلا جاجتحا عفد ىف فاك ركذ امو « لاق اذک « مصب ال ظفللا اذه دقملا اذه
 ابن ةظفل لاق نوكي نأ الا قبب لف « ةعاسلا كلت اراك ظافلالا هذه لقب مل عقلي ىنلا نأ مولعملا نم : الملا لاقو
 ضروع اذا ثيدحلا اذه ىف هيجم جنحا مث كيلمللا ظفاب دةعني حاكذلا نأب لاق نف « ىنءملاب ةاورلا ةيقب هنع ربعو

 هبلق ینلاب هرکذ هريغ لاق نمو ا ینلا هب ظفات یذلا وه هن مزج ناف ؛ هجاجتحا ضرب مل ظانل الا ةيقيب

 ليمأ جيوزنلا ةياور حيجوت ىلا بلقلا نکل و « ىجراخ ىمأب حيجدتلا الا قبي لف هاوعد دض ىعداو هفلاخ هيلع

 نع لقا مدقت دقو : تاق ؛ « هقا لوسراي اهيتجوز » بطاخلا لجرلا لوق ةئبرةلو « نيرثك آلا ةياور ابوك
 ةياور حيحصاا نأ ىلع ثيدحلا لهأ عمجأ : لاقف نيتلا نبا غلاب و « ارکتجوز لاق نم ةياور حجر هنأ ىنطقرادلا

 نأ الولف ةمأ ةظذللا هذه ىف اوفلتخا نيذلا نأب نيرخأتا| ضعإ قاعتو « مو امك تکا ةاور نأو اہک تجوز

 اذهو « مامإلا كلذ دنع رخالا ماقم موقي اهنم ظفل لك أ ىلع لدف اهب اورعام ةفدارتم مدنع ظافلالا هذه

 نيظفللا ق رصحلا ليلدب مهتبلاطم عفديال كلذ نأ الإ ٠ اهنم ةظفل لكب حاكنلا داقعنا زاوج جاجتحالا ىف نكي ال

 حاکشلا نأ لا ءالعلا روومج بهذ دقو « حيرصلا ىف رصح الو اهطرشب تایانکلاب قالطلا عاةيا ىلع قافتالا عم

 هبهذم ىف حيجرتلا فاتخاو « دحآ نع نيتياورلا ىدح]و ةيكلاملاو ةيفثا لرق وهو هيلع لذي ظفل لكب دقهزی

 لدةساو « ةيعفاشال ةةفاوملا ىرخألا ةياورلا هءاينأو دماح نبا راتخاو « روپما ةقفارملع لدت هصوصن شك أف

 لاق نم نأ ىلع صن دمحأ ناف « ابقادص امةتع لمجو ةيفص قتعأ » ثيدحي لوالا ةياورلا ةح ما مهم ليقع نبا

 دبال هنأب ىرخآلا ةياورلا ىلإ بهذ نم طرتشاو « كلذب امم اكا دقعنب هنآ ابقادص اتم تلعجو ما تقتع

 دوقعلا ناب دشت هلوصأو , دحأ صن ىلعو ربا فام ىلع ةدايز یهو « اهتجوزت ةروصلا هذه لثم ىف لوقي نأ

 هنا هيلع مولال هنم اردق ىلعأ وه نه جیوزت ف بغر نم نآ هيفو . لمف وأ لوق نم اهدوصقم ىلع لدي ام دقمنت

 یو ىف تبغر نم نآ و. هتخآ وأ هتنب ناطاسلا نم بطخ قوسلاك هدر ةداعلا عطقت ام ناكنإ الإ باحي نأ ددصب

 بوطخلا ىف ینید لضفل امإ طاص هصق وا حیح ضرف كانه ناك نا امس الو الصأ امیلع راعال ابن لعأ وه نم

 نع اضوع ةمالا تع لمج نم لوق ةح ىلع هب لدتساو . روذح ىف عوقولا هنع توکسلا نم ىثخي هيف یوم وأ

 قو. ابعضإ نع اضرع ۵ لءجبو ابجوزتي نأ هل ناك ةءأ ندعأ نم نا : هلغفاو ‹ ىباطلا هرکذ اذک « ابعضب

 ةةكاس یهو اهيلع دقع نم توكس نأ هيفو . اذه لبق الصفم هيف ثحبلا مذقت دقو « دعب ثيدحلا اذه نم هذخأ
 صا ىلو امل له لس نأ نود ةأراا حاكن زاوج هيفو . امهريغ وأ ءايح وأ فوخ اهمالك نم عنمي مل اذإ مزال

 رهاظ ىلع الح ةعاج كلذ ىلا بهذ : ىاطخلا لاق « هتدع ىف وأ لجر ةءصع ىف ف له لاس نأ نودو ءال وأ

 لاتحال ‹ رظن ةصقلا هذه نم کما اذه ذخأ فو : تاق . اهتولأسيو كلذ ىف نرطات# ماکسلا نكلو « لاحلا

 شضوتنیال لامتحالا اذه عمو . اهفرعي نم هسلجم رضح نم كلذب هربخآ وأ اهرمأ ةيلج ىلع علطأ يَ یا نوكي نأ

 صاخ یو اهل سیا ابثآ نالدع دردب ینح ةأرما جوز نأ م احلل سيل هنأ ىلع یعفاشلا صن دقو « هب لالدتالا
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 قاثلاو « طابتحالا وأ طارتشالا لیبس ىلع اذه له هباصآ فلتخا نكسل , هندع ىف الو لجر ةمصع ىف اهنأ الو
 الو دح عوقو ثيدلا اذه قرط نم ءىش ىف عقب ملذإ ةبطخلا مدقت دقملا ةمص ىف طرتشرال هنأ هيفو . مدنع ححصم ا

 ةناوع وبأ ةيسفاشلا نم مهةفاوو « ةبجاو اهولمجل ةيرعاظلا كلذ ىف فااخو : ةبطخلا ناكرأ نم امهريغ الو دہشآ
 « لالا فال بسالا قو ندلا قو ةيرحلا ىف ةءافكلا نأ هيفو . « دقملا دنع ةبطخلا بوجو بابو هحیع ىف مجرتف
 هيفو . لام تاذ تناك ةأرالا نأ هل نبأ نم ىردأ امو « لاطب نيأ هلاق اذک « هب حيضر دقو هل ءىشإل ناكل جرلا نا
 یفتسم نم نيدلاو ای دلا بلاط كلذ ىف لخدی و « نآت و قارب اهیلطب لب املط ىف حلي نأ هل ینینیال ج املا بلاط نأ
 ازجاع ناكو زوال ادجاو ناكاذإ هب تيضرو اع تيلع ند حاکن هل زوج ريقفلا نآ همفو ٠ لع نع ثح ابو لئاسو
 نآ لاتحاب بقةيتو « یحابلا هلاق دئاز ردق ىفال هدةفو ررلآ نادجو ىف تعقو ةمجاراا نال « قوةحلا نم هريغ نع

 لمآ هماع ناك ام عم امسالو ۰ هناا توقو هت وق باستکا لع رد هنأ ىلع لجرلا لاح نم علطا لب ىلا نوكي

 ةرضح عقو كلذ نأب درو ؛ دوش ريغب حاكسالا ةمص ىلع هب لدتساو . ريسإلاب ةعانقلاو ءىألا ةلق نم رصعلا كلذ
 ىدهاشو لو الإ حاکن ال و ثيدحي خودم وه : پیمح نا لاقو . ثيدحلا لوأ ىف ارهاظ مدقق ا ةب احصلا نم ةءامج

 نم لو مامالاو صاخ ىلو اهل نكي مل هنأ لاهتحاب بقعتو ىلو ريغب حاکسالا ةعص ىلع هب لدتساو . بقعت و « لدغ
 نأ عم « ةتسبل نا ه هلوقل ابقادصب یرتشپ امو هنآ ةروشب لجرلا عاتمتسا زاوج ىلع هب لدتساو . هل لو ال
 عنملا عقو ااو « هلك هديل هل زوج لب اش بجو ىذلا هفصنب عاتمتسالا نم كاذ عم 4 و ‹ اه فصللا

 رذم داراا نأ لا دشرب قایسلا نأب هريغو ضايع هبقعتو . ديز ىبأ نب دم وبأ هلاف رخآ بوث هل نكي مل هنوكدا
 هقح توبا ةایابم هيلي امهنمالكنأ داراا نوكسي نأ عئاملا امو « هلك هبل ةحابإ نال رازالا فصنب ءافتكالا
 هيفو «كل رازا الو تسلج هتسبل نا » هل لاق هسبا ىف اهتبون تءاج اذ] هب رتسام لجرلل نكي مل امل نکل « هيف
 ؛هسفنل ءرملا ةبطخو ؛ قادصلا ىف ةضوارملا ای ثيدحلا فو . ممحلصیام ىلإ هداشراو هتيعر ملام ىف مامالا رظن
 : ثيدحلا دئاوف نكذ نأ دعب نيتلا نبا لاق ؛ بارشلاو ماعطلا همامط] بوجوک حاکشا اب للا فافعإ بحيال هنأو
 نه و « هريغ نم یراخبلا هب مجرتام تاصن دقو : تلق . اهرثك || ىلد ىراخيلا بو ةدئاف نو رشءو یدحا هلق

 جوز قلي ىنلا نأ ىله صيصختلا عقوو ٠ رکا وأ ركذام رادق» هركذام ىلع ديزي هنأ لع انه هتعج ام لمأت
 مجعم د ىف ىرغيلا هجرخأ ضورعلا نم هريغ نود ماخا رکذ ىف ةتكنلا وه اذهو < دی دح نم متاع ةا ما الجر
 ىنحكنأ هلل لومراب لاق الجر نا د هدج نع هيبأ نع ةر نب هللا دبع نب نيسح نع ىنءَقأأ قي رط نم , ةباحضلا

 اذهو « هحكُ أف . هابإ ابطعأف : لاق « ىل : لاق ؟ متاخلا اذه نمل : لاق . "یش یعم ام : لاق ؟ ارقدصنام : لاق « ةنالف
 تابمآلا هذه لثم ىف لعدم هن كل دنسلا فيغض ناك ناو

 ديدح نمر منو ضور رپلا سی - ۱
 لاق یبثا نا » دعس نب لبس نع مزاح ىبأ نع "نبقس نع کو اک د بج ازم - ۰

 « ديدح نم مكاخم ولو جور لجر
 هلو حتفب ضرع حجج نيتلمهملا ءارلاو نیما ماب ضورغلا ( ديدح نم مئاخو ضورعلاب ربلا باب ) هلوق
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 ناف ۽ ماملا لعل صاخلا نم وه ؛ دیدح نم مانو » هدعإ هلوقو « دقنلا لب امام : ةمجنم داضلاو هنا نركسو

او صيصنتلاب متاخلل بابلا شالح نم ةذرخ أم ةجرلاو ۰ ضورملا ةلج نم لی لوس نم مالا
 ¢ قاحلالاب ضورمل

 ةدع هليق بابلا ف مدقتو » بوثلاب هارلا حكمنا نأ ا صخرأف و دوءسم نبا كثودح حاکشلا لئارآ ىف مدقت و

 لاق ) هلوق ٠ ىروألا وه نايفسو نكسلا نا ب حرص اک یموم نا وه ( یح انئدح ) هلوق . كلذ ىف ثءداحأ

بوطلا كيدملا نم رهت اذه ( ديدو نم ما ولو جوز : لجرلا
 ىدوألا نع هقاس نم تركذ دقو 3 هلړف ىذلا ل

 ام مثأ یروثا ناس ةلاور نم هچام نا هجرخأو 2 رمع# هياور ىف هرف هنکل ؛ قازرلا دبع وهو الر طم

 سرع ییفبام هيأ مالكلا نم مدقتو , هلبق ىذلا تيدحلا ىف ةدئاز ةدّئاف نم هتياور ىفام تركذ دقو انه

 لعا هلا و « هتداع]

 حاکسلا ىف رطورشلا باپ - ۲

 ۱ * ةمرف نب رولا لاقو . طورشلا دنع قوقحلا مطاقم : "رم لاقو

 «ىل ىف وف ىندعوو «ینآ د صف ینگدح : لاق « نسحأف «رّماصم ىف هيلع ی 4 امص وذ لَو لا لوسر تدعم

 نع ريا أ نع بلوح يأ ن یز نع ”ثللأ ان لح كاللا دبع ن ”ماشه دیا ولا وبأ و -— ٥

 6 جورفل هب متالحتسا ام هب اوفو نأ طورشلا نم فوم وا »لاو ینا نع ةبفع"

 ةدقع دنع ربا ىف طورشلا » طورشلا بانكى مجرت دقو « ريتعتو لحت ىلا ىأ (حاكنلا ف طورشلا باب) هلو

 ( طورشلا دنع قوقحلا عطاقم : رمع لاقو ) هو . انه روكذملا لوصوملا ثيدحلاو قلعملا رثلا دروأو « حاکنلا .

 تنك لاق منغ نی نهرلا دبع نع رجابملا یا نبا وهو هللا ديبع نب ليغامسا قيرط نم روصنم نب ديع.م هلصو

 ىنإو « اهراد اش تطرشو هذه تجوزت نینمواا ريمأ اب : لاقف لجر هءاجل . هتيكر .ىيكر سمج ثيح ره عم

 ذا لاجرلا كله : لجرلا لاقف . ابطرش اهل : لاقف . اذكو اذك ضرأ ىلا لقتنا نأ  ىقأشل وأ - ىرمأل عمجأ .

 ىف مدقتو « مهآوةح عطاقم دنع < موهط ورش ىلع نونمؤملا : رمع لاف . تقلط الإ امجوز قلطت نأ ةأرما ءاشنال

 « طورشلا دنع قوقحلا عطاقم نا : رع لاقف و هزخآ ىف لاتو مومن یجارلا ىبأ نبا نع رخآ هجو نم طورشلا

 قالوصرم مدقت ( هماع ىنئاف هل اربص ركذ هل ىنلا تمم“ ةمرخم نب روساا لاقوز هلو . « تطرتشا ام الو

 « ینئدصف ىنثذح هلوقب دارلاو هيسن كانه تنيبو زوکذلا ربصاا وهو عيبرلا نب صاملا ىلأ ركذ ىف بقانملا

 هئافو لجأ هيلع لكم یا ءانث انه هنمضرفااو « حاكنلا بانک رخاوآ ىف ةريغلا باوبأ ىف قوتسم هحرش یاہو

 دبع نع طورشلا ىف م دقت ( بيبح ىبأ نب ديزي نع ) هلو ٠ یساایطلا وه ( ديلولا وبأ انئثدح ) هل . هل طرش ام

 ةبقعو ٠ قبلا هقا دبع نب درم وه (ريخلا ىفأ نع) هلق ۰ « بيبح ىبأ نب ديزب ییادحد» ثيللا نع فسوب نب هلأ

 طورشلا قحأ» فهوب نب هللا دبع ةءاور ىف (هب ارفوت نأ طو رشأا نم مینرآ م قحأ) هلوق : ىنرجلا صاع نا وه

 قرب نأ طظورشلا قحا و هنأ بیح ىبأ نب دیزب نع رفمج نب دملا ديغ قي رط نم ملم ةياور قو « هب اوفو نآ

 ۰ قرض هیابو طوحأ هرمأ نال حاک.لا طورش ءافولاب طورشلا قحا یا ( جورفآ هب متلحتسا ام ) هلوق ۰ « هب

 فورمع كاسم] نم ةب هللا رمآ ام وهو اتاما هب ءافولا بام اهنف , ةفلتخ حاک دا ىف طررشلا : ىباطخلا لاقو

 يرابلا مد 8 جوع كم ۱
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 هکح قأیسو : اهتخأ قالط لاک اقافتا هب نوب الام اهنمو . ثيدحلا اذه مهضعب لح هيلعو « ناحاب ج سن وأ
 . هلزته ىلا اهزنم نم اباقني الوأ ىرستي الوأ اهلع جورتيال نأ طارتشاك هيف فات عاام اهنمو . هيلي ىذلا بابلا ىف
 هنع اجراخ نوكسإ امو « هب ءافولا بجيف قادصلا ىلا عچزیام اونم : نيب رض ىلع ماكتلا ىف طورشلا 2 ءفاشلا دنعو
 قادصا ند اجراخ هسفنا دقاعلا هطرتشإام هنمو « هناي قأيسو جدرلا قګ قلعتي ام هنف ‹ هيف مسحلا فاتخف
 ' «,ديبع وأو یروثلا لاق هبو نیم لا نم ةءامجو ءاطع لوق وهو اقلطم ةأردلل وه لمق « ناولملا هيمسي مبضعإو
 لاقو « ءاياوألا نم هريغ رود بالاب كلذ صع ليقو « نیسا نب ىلعو قورسم هلاق هطرش نا وه ليقد
 لاح ىف عق و نإ كلام لاقو « بچ مل هنع اجراخ عقو ناو « ابلثم ربم ةأرملا بجو دقعلا سفن ىف عقو نإ ىمفاشلا
 قیر نم یاسنلاجرخآ عوفرم ثيدح ىف كلذ ءاجو « هل بهو نمل وهف هنع اجراخ وأ , ربا ةلج نه وهف دقعلا
 تک ةأرها 8 : لاق ب ىثلا نا ۳ صاملا نب ورع نب هللا ديع نع هيبأ نع بيعش ن ور نع جييرج نب
 هب مركأ امق-أو هيطعأ نمل وهف حاکلا ةهصع دم! ناك اف ؛ احل وف حاکنا ةممع لبق ةدغ وأ ءابح وأ قادص ىلع
 هو ةدلاع نع ةورع نع بيعش نب ورع نع ةاطرأ نب جاجح قيرط نم قبلا هچرخأو , هتخآ را هئنبا لجرلا
 ةأرملا لجرلا جوزت اذا» لاق رمع مم ةباحصلا نم معلا لهأ ضمب دنع اذه ىلع لمعلاو : هحيرخت دعب یذمرلا لاقو
 لب « بيرغ یعفاشلا نع اذه ىف لقذااو « لاق اذك « قحاو دمحأو ىمفاشلا لوقي هبد « مزل اج رخال نأ طرشو
 ةرشملا طارتشاك هدصاةهو هنايضتقم نم ن وكلت لب حاكدنلا ىضتق» یاننال ىلا طورشلا ىلع لوم مدنع كبدها
 جرخت الأ املء هطرشكو ؛ اهوحتو ةمسق نم ارقح نم “یش ىف رص:ال ناو یکسلاو ةوسکلاو قافثالاو فورلاب
 نأك حاکنلا ىضتة» ىفاني طرش امأو ؛ كلذ وعو هاضرب الا هعاتم ىف فرصتت الو اهعفن هعنمت الو هنذاب الا
 حصو ینک دقملا بلص ىف عقو نا لب هب ءافولا بحب الف كلذ وحن وأ قفنیال وأ اهياع یرسآی الوأ اهل مسقيال
 : ةءاجو دمحأ لاقو . حاكذلا لابي ىعفاهلل لوق قو « طرشلل رثآ الو یمسلا بحي هجو قو 4 لالا ريمي حاكسنلا
 حاکنا تادضت» نم یه ىلا طورشلا ىلع ثيدحلا لمح ديعلا قود نبا لكشتسا دقو . اةلطم طرشلاب ءافولا بحب
 یاني ثيدحلا قايسو 0 اهطارتشاب محلا قم 1 ىلإ ةجاحلا دشت الف « مایا ىف طورشلا رثؤتال رومالا كلت : لا
 « ءاضتق) دشآ اهضعبو اهم ءافولا ىضتقي طورشلا ضعب نوكي نأ ىضتةي « طورشلا قحأ د ظفل نال , كلذ فالخ
 :لاق , اهطرش هللا طرش قم ىلع لاق و : یذهرتلا لاق . ام ءافولا بوجو ىف ةبوتسم دقءلا ىضتقم نه یه طورشلاو
 ءرع نم فلتخا دقو. ها امنع ىوملا ال ةزئاجلا طورشلا ثيدحلا قدارااو « ةن وكلا لهأ ضعبو ىروألا لوق وهو
 اوعفتراف ءاهراد نم ابجرخمال نأ إل طرشف ةارما جوزن الجر ناو قابلا نب ديبع نع ديج دان ساب بهو نيا ىورف
 لوقلاب لات دقو  !ذه ىف ربع نع تاياورلا تداضآ : ديبعوبأ لاق ءابجوزذ عم ةأرملا : لاقو طرشلا عضوف رم لإ
 روهمناو ىروثلاو ثيللا لاقو . یعازوالا لوق وهو ءاثءشلا وبأو سراط نيعباتلا نمو « صاعلا نب ورع لوألا
 یعسلا الا همزای الو اپجارخ] هلف ابجرخعال نأ ىلع نیم تيضرف الثم ةنام اباثم قادص ناك ول ىتح « ىلع لوقب
 همزاب و طرشاا وغليو حاکنلا حصي : ىعفاشأا لاقو . قادصلا نم هل هتدقن اي هيلع عجرت نأ اهل :ةیفنلا تلاقو
 نأ ريغ نم هطرشإ ءافولاب من انآ هب ذخأن ىذلاو : دييع وبأ لاقو . لکلا ق>ةستو حصٍ هنعو . لثملا رپم
 اذه كلذكف طرشلا كلذب ءافولا بحي مل اهأطيال نأ هيلع تطرتشا ول انآ ىلع | رعجآ دقو : لاق . كلذب هيلع حي



 ۳۱۹ ۰۱۰۲ ثيدحلا

 وبف هللا باک ىف سیا طرش لکو ةو رب ةهق ىف ةشئاع ثيدح ىف ىف أ سام بدنلا ىلع ةبقع ثیدح لح ىوقي امو

 باتک ىف سيل اطرش ناك امم ءیش طاةسإ هيلع طرش اذإ جورلا قوقح نم امهريغو ناكسالاو ءطولاو « لطاب

 مرح وأ امارح لحأ اطرش الإ موطورش دنع نورلسملا و ثبدح لا ةراشإلا غوربلا ىف مدقت دقو « لطببف هلا

 راج نع نسح دانساب «ريؤصأا د ىلا رطاا جرخآ و قلا قااوام مط رش دنع نول ملا و ثبف> و « الالح

 ىلا لاقف « هدعب جوزتأ ال نأ ىجوزل تطرش ىلا : تلاقن روره» نب ءاربلا تنب رشیم مأ باخ مب ىلا نا »

 « لوخدلا لبق رهلا نم ءىش ةمدق: بایحتسا د ثيدحلا اذه ىلع یریطاا بحلا مجرت دقو « ملسيال اذه نإ : هلي

 ۱ لع تاو « ضومغ روکذلا ثيدحلا نم هعاذتا فو

 اهتخأ قلاع ةأرلا طرتشت ال دومسم ئا لاقو . حاکنلا ىف لمنال ینا طورشلا بيسي - ۳

 ةى نع ميهاربإ نب دعس نع ةدئاز ىلأ نبا وه ءايرك ز نع 'ىموم ن هللا ”ديبع او - ۲

 اعلاف, ا 2 رفتسنا أ "یالط لأ: دا مال حال م لاق 2 ىنا نع هنع هلا ىر ةرب ره ىلأ نع

 « امل رشق ام ام

 ثحلا مرع ىف ىضاملا ثيدحلا صيصخ ىلإ ةراشإ ةجرنلا هذه ىف ( حاكنلا ىف لحال ىتلا طورشلا باب ) هأوق

 هلوق ۰ اع ثحلا بسانب الف ام:ءافولا ليال ةدسافلا طورشا نال , هنع ى ام ال حابي اب طرشلاب ءافولا ىلع

 هنیعب ظفللا اذه نأ نيبأسو ؛ دوعسم نبا نع اقلعم هدروآ اذك ( اهتخأ قالط ةأرملا طرتشال دوعسم نبا لاقو )

 نأب اناذيإ قاعملا ىف هيلا راشآ اعوفرم ظفللا هل عقب مل ال هلل و « ةريره ىبأ نع عوفرلا ثيدحلا قرط ضعب ىف عفو

 هدروآ اذنكم ( امل ردق ام ام امئاف . اتفمص غرفتسل امتخآ قالط لات ةارمال لحال ) هلوق ٠ دحاو ىنعملا

 خيش یسوم نب هللا ديبع نع دينجلا نبا قبرط نم « جرختسملا » ىف يعن وبأ هجرخأ دقو « ظفللا اذهب ىراخبلا

 ىلأ قرط نم قا هجرخأ كلذکو , اهءان] ءقكتا اهتخأ قالط طرتشت نأ ةأرءال حلصبال د ظفاب هيف ىراخبلا

 ليعامسالا هجرخآ و ٠ :قكوتل د لاقو « حاصل و لدب « ىغينيال » لاق نکا ىسوم نب هللا ديبع نع ىزارلا متاح

 اذه نم ظوفحا وه اذبف , .ىنكسنل ١ لاق نكس دينجلا نبا ظفاب هيبأ نع ةدئاز ىلأ نب ءابرکذ نب یحم قیرط نم

 رقعج نع ثلا نع ناحام نا مهار ] نب رج قيرط نم قوبل جرغأو «قر ره يآ نع ةيلس ىبأ باور نم هجولا

 امتغأ قالط ةأرملا لأست الو - هبفو - نطلاو مايا , هلوأ لب وط ثيدح ىف ةربره ىبأ نع جرعألا نع ةعيبر نبا

 دقو . انه ىراخبلا هدروأ ىذلا ظفالا نم برق اذهو ۱۵ ردقام امل اب« حکشت و اهتيحاص ءانإ غرفتسنل

 بلطخمال باب » ىف ابیرق مدت امف كلذ ىلع توبن و « كرت وأ مکن ىح » هلوق ىلا ثيدحلا لوأ نم ىراخبلا جرخأ

 یأیسو « نتم ىلا نتم نم نهذلا لةتنا وأ نيظفللا ىلع هب ثدح ىسوم نب هللا ديبع نوكي نأ اماف « هيخأ ةبطغ ىلع

 امنة خرفتستل اهتخأ قالط ةأرملا لأسن الو ظفاب ةربره یآ نع جرعألا نع دانزلا ىبأ ةباود نه ردقلا باتك ىف

 هلوأ ثيدح ىف ةريره ىبأ نع بيسملا نیا نع ىرهزلا ةباور نم عوبباا ف مدقت و ام ردقام امل اف, حكنتلو

 . «امئانإ قام ءقكتل اهتغا قالط ةأزاا لأست الو  هرخآ ینو - دابل رضاح عيدي نأ علي هلا لوسد یہ د



Aل د ا تس حاكنللا باتک - ۷  
 یشرنبال ةأرملا ىف ةبيرك كلذ زوجي ببس كانه نكي ملاذإ ام ىلع لوحم وهو « كلذ ميرحت ىف رهاظ ( لحال ) هلوق
 نم جوزلل وأ جوزلا نم امل لصحي درضا وأ ةضحلا ةحيصنلا لیبس ىلع كلذ نوكيو جیزلا ةمصع ىف رمتست نأ اپعم
 . ةفلتخلا دماقلا نم كلذ ريغ ىلا ىنجالا عم علخلا نوكيف كلذ ىف ةبغد جوزلا و ضوعإ كلذ اما نوكي وا
 ین ناب لاظب نبا هبقعت و . حاكذلا خسف مل كلذ لمف ولف« بدنلا ىلع ى+آا اذه ءايلعلا لمح : بويج نبا لاقو
 , یرخالا قالط لاست نأ ةأ رملا ىلع ظيلغماا هيف اعاو « حاكنلا خسف هنم مزلپ ال نکلو ؛ ميرحتلا ىف حيرص لحلا

 قالط الجر لأن نأ ةيبنجالا ةاراا یهن ثيدحلا اذه ىنعم : ىووالا لاق ( اهتخأ) هلوق ۰ ال هقا مسق امي شر و
 مکن » هلوقب كلذ نع ربعف « ةقلطملل ناکام هترشاعمو هفورعمو هتقفن نم اهل ريصيف یم ابجوزتب ناو هتجوز
 ق ةرفاكلا كلذب قحليو « نيردلا وأ عاضرلا وأ بسنلا نم اهتخأ تناك ءاوس اهريغ اهتخأب دارملاو لاق « اهتفحص ىفام
 تخالا ربا دیع نبا لمحو ؛ یدالا سنجلا ىف اهتخأ انآ وأ بلاغلا دارملا ناژ امإ نيدلا ىف اتخآ نكست مل ناو مكحلا
 ىف نك اذهو « هب درفنتا اهترض قلطإ نأ امجوز ةأرملا لات نأ ىثبنبال هنأ هقفلا نم هيف : لاقف ةرضلا ىلع انه
 ةيينجالا ىف اهنأ اهرهاظف طرشلا ظفل امف ىلا ةياورلا امأو « ءاهتخأ قالط ةأرملا لأسن الد ظفلب تمقو یا ةياورلا
 اذه ىلعو « ابابق ین قاطي نأ طرتشي نأ ريغ نم روكذملا جوزلا جوذتتلو ىأ « حكسننلو » امف هلوق هديؤيو
 ظفاب ةربره یآ نع ريثك ىبأ قيرط نم هرخآ ىف نابح نبا ةدايز هديؤيو ؛ نيدلا ىف تخالا تخالاب انه دارملا
 ىلع لجرلا بطخمال باب » ىف مدقت دقو « ةلسملا تخأ ةيلسملا ناف اهتفحص غرفتستل اهتخأ قالط ةأزملا لأسنال »
 ىف خيشلا وأ مزج هبو , ةلسلاب ضوصنع كلذ نأ ةيمفاشلا ضمبو ىعاذوالا نع فالحلا لقن « هيخأ ةبطخ
 دنعو « ةّمساف !مقالط لوثسملا ناك اذا ام ىاتسي نأ مساقلا نبا ىأر ىلع ءىجيو « انه هلام الو « حاکشلا باتک
 ءانالا تأفك نم لاعتفا زفاب وهو « ءندك 4 .ةب داراا رسفي ( اهتفحص غرفتستل ) هلوق ۰ قرف الد وبلا
 هتلمأ اذإ ءانالا تأفک | ءاجو « زحلابو فاك .# نونسو هلأ حتفب وهو أفكي اذكو « هيفام تغرذأو هتباف اذإ
 دارااو « اضيأ هدأ یہ لاقي و هتامأ ین یهو تأفك أ نم هل وآ مضب ۰ ءىكستا و بيسملا نبأ ةءارد ف وهو
 « ةطو بألا ةمصقلاک ءانإ ةفحصلا : ةءابنلا بحاص لافو « یوونلا مالك نم مدقت اک جوزلا نہ لصحام ةفحصا اب
 ةرامتسا هذه : ىيطلا لاقو « هئانإ ىف هريغ ءانإ بلق نك نوک۔ےف اظ ع اريلع راثثت الا دیر « لثم اذهو : لاق
 « ةذيذللا ةءءطالا نم ةفحصلا ىف عضوي امب !متاعتمو ابظرظ>و ةفحصا اب تخيلاو بیصنلا هبش « ةيليثم ةحلمتسم
 هب هيشملا سنج ىف هبشلا لوخدآ م « ةمعطالا كلت نع ةفحصلا غا رفتاب قالطلا نع ببسملا قارتفالا هبشو

 ىلع ءاحلا نوكسيو اجااک- و ماللا سکب ( حکساتلو ) هلوق . هب هبشلا ىف المعتسم ناکام هبشملا ىف لمعتساو
 رك اذه ىلع نيءتيو ءابقالط لاؤسا اليلعت نوكيف « "تكل » هلوق لع افطع بصنلا لمتحيو ' مالا
 ىف مالا لك لب هتمصع نم ةرضلا جارخال ضرتت نأ ريغ نم لجرلا كلذ حک الو داراا نأ لمت مث  ماللا
 هنطرتشا و هيف تحلاو كلذ تلأس ناو اهنأ ىلإ ةراشإ « احل ردقام أمل اماف » هلوقب متخ اذطو < هللا هردةيام ىلا كلذ
 , اهتدارإ] ذرجمب ءىش هلم عقبال ىذلا روذحا اذهل یه ض رعتتال نأ ىئينمف « هللا هزدق ام الا كلذ نم عقبال ةناف
 ضرعتو هریغ حكنتل و دارملا نوكي نأ لمتحو ءاذه ىف لخدتال عاضرلا 0 بسنلا نم تخالا نآ دی وب ام اذهو
 حكنتلف ةيينجأ اهلبق ىلا تناك ناف اهل رديت نم حكنتلو یعلاو « ني سالا لمشیام دارا وأ « لجرلا !ذه نم



 ۳۳ هاو ۵۱۵۴ تدلا

 لمآ هاو « هريغ حکشتلف اهنخآ تناک ناو روک ذلا لجرلا

 ب ىبلا نع فرع نب نحراا دبع هاور 6 جوز ةرفصلا ساپ = 4

 هللا ذر كلام نب ,سنأ نع ليوطلا ديح نع كلام ان ربخآ "فسوب نب ها دبع اش - ۲

ailةارما جوزت هلا هريخأف 2 لا لور لاف ةا ۳ لوسر ىلإ ءاد فوغ نب نج رلا دبع نأ  

 هره ۱ 7 ےک
 ةاشب ولو وأ : هم لوسر لاق ٠ بهذ نم ةاون ةنز لاق اهبلا تقس £: لاق راصنألا نم

 نع ىع ملا اد و بابلا ث كثردح س مخا لا ةراش] جوزتملاب هد اذک ( جوز تلل ةرفصلا باب ( هلوق

 ىلا ريش؛ ( لب ینل نع فوع نب نهزلا دبء هاور) هلوق . باوبأ دوإ هيف ثحيلا یتآہسو « لاجرلا ىفءزللا

 Cı ندرلا لع ءاج 35 هما هل رطب ثيدحلا یکذن ب ةئيدملا ان هدق lo لاق عوببلا لوأ ف الوصوم مدت ىذلا هي لوح

 نع كلام قا رط نم بايلا اذه £ ةصقلأ هذه فنماا زنا و € معن لاق ؟ تچوزت : لامز ةرفص رغأ هيلعو فوع

 ىلاعت هللا ءاش نإ قوتسم «ةاشإ ولو ةملولا باب » ىف امحرش ىتأيسو « ةرصنع ديح

 هع ی وبلا وأ » لاق سنا نء دی نع يم انث دح د دسم اشو - ۵۱۵4 * بيس - هو

 6 . 4 نوه دزو وغ و نينمؤلا ت ام رب و آف - جوزا اذإ ماما كد جر « «اريخ نیلسلا سو" باب رب

 رر أو مو 1 ىردأ ال م 0 مج رف نيلجر ىأر ١ فرعنا

 هک سا مث م , لاطب نبا حرش نم اذکو ¢ ىنسنلا اور نم باب لذا طعسو 0 ةجرګ ریغب مه اذک (باب ( هلوق

 ¢ باب و ظا ند تاياورلا ردا ف تل le پب« .جأو ¢ جوزا ةرفصاا ةجرت ق وام ال روك ذلا ثيدحلا نأب

 0 قم ريغ رر« 1 هو یذلا بابلا نم لصفلاك « هک و هجرت ربا ناک ناو باب للأب نايقالا ناو قاب لا ژساو

 ال وطم مد دقو « | رصخم هدروآ شحچ تن ی « بلیز هل ىلا وا 5 نا ثر دح انه رو ذملا تدلاو

 رکذ شحچ تلب بنی ز جوزت ةصق ف عم 1 هنأ ةمچ نم ةمجرتلل هتاسانمو « هحرش عم بازحالا ةروس بیست ىف

 جوزتم لكل طورشملا نم ال رثاج لا نم جورتملل ةرغصلا : لوقي هن أكف« ةرفصلل
 ۰ و ۶

 جوال اعالي نیک یا - ہ٦

 ىلا نا » هنع نا یر وسلا نع تبا نع ديز نا وه داح ات دح ربرح نب "ناماس اسو - ۰

 نم ةاون نزو ىلع هما تجوزت ىفإ : لاق ؟ اذه ام : لاقف «ةرفص را فوع نب نح رلا دبع ىلع یار لي

 « ةاشب ولو ' هوأ . كل هلا كراب : لاق . بهذ

 ست نع تباث قرط نم ةرص2 فوع نب نحرلا دع حيوزت ةد هيف ركذ (جوزتسلا ىعدي فيك باب) هلوق
 نيذيلاو ءافرلاب سرعءلأ ندع ةماعلا لوق در لعأ هللاو بابلا اذهب دارآ امل : لاطب نبا لاق « كل هللا كراب لاق » هيفو



 حاكنلا باثک - ۷ ۲۳۲
 هللا لوسر بطن راصت الا نم لجر كالما دمش هنأ لیج نب ذاعم ثيدحك كلذ وعو ؛ هفيعضت ىلا راشآ هنأكن
 هجرخآ ثيدحلا « قزرلا ف ةعسلاو نومیلا ريطلاو هک رلاو ری او ةفلالا ىلع د لقو یراصژ الا حکنا 0 هلي

 ىف فاقرلا ورع وبأ هجرخأو  هنم فرضا دنسب « طس وألا د ف هجر خأو « فيعض دنسب « ريكا »ف قارطلا

 ىوقأو. فيمض وهو ىديعلا نابأ هدنس قو« نيئبلاو ءافرلاو» هيف دازو سنأ ثيدد- نم نيلهألا ةرشاعم باتک

 هيبأ نع اص ىنأ نب ليهس قيرط نم كاحلاو نابح نباو ىذمرتلا هححصو نتسلا باحصأ هجرخآ ام كلذ نم

 « رخ ىف اكشب عجو كيلع كرابو كل هللا كراب : لاق اناسنا أفر اذإ لِي هللا لور ناک و لاق ةريره ىنأ نع

 لهأ اهوقت فلک تناكو « نينبلاو ءافرلاب محل رق عضوم ىف هل اعد هانعم زومبم ءافلا دیدشتو ءارلا حتفر « أفر» هلوقو

 ف لوق انك و لاق 3 یب نم لجر نع نسحلا نع بلاغ قب رط نم دلع نب قب ىود اک اهنع یا دروف ةيلهاجلا

 جرخأ و «ءکیلع كرابو مكيف كرابو ركل هللا كراب اولوق : لاق انيبن اندلع مالسالا ءاج الف « نينبلاو ءافرلاب ةياهاجلا

 : هل اولا ةأرما جوزنا ةرصبلا مدق د هنأ با اط ىنأ نب ليقع نع نسحلا نم ىرخأ قبرط نم یار یاسنلا

 تاقث هلاجرو «مهیاع كرابو مهل كراب مالا : يب هللا لوسر لاق اک اولوقو اذ كم اولوقت ال : لاةف « نيئبلاو ءافرلاب

 یھ یح ابلاغ مهدنع ادوپش» ناک ظفللا نأ ىلع ةريره ىبأ ثيدح لدو . لاق ايف ليقع نم عمسپ 2 نآ الا

 نم هيف ال ليقو « هلل ركذ الو ءانئالو هيف دمحال هنال ليف كلذ نغ یا ةلع ىف فاتخاو « ةئفرت جلزتلا ءاعد لك

 ءافرو اوفر هتوفرو بوثلا تأفر نم مال الا هانعف ءافرلا امأ و « رکذلاپ نينبلا صيصختل تانبلا ضْإ ىلا ةراشالا

 نم هيف امل ظفللا هرك لس هنأ ربظي ىذلا : رياملا نبا لاقو ؛ هيف ةهارك الف فالتن لاو ماثنلالاب جوزلل ءاعد وهو

 : لوقب نآک هركي | ءاعدلا ةرو هب جوزتال ليق ول هنأ ربظيف « ءاعدال الؤافت هنولوقي اوناک مال ةراهاج لا ةقناوم
 هجرخا ام امأو . كلذ وحتنو ارکذ ادلو اکقزرو اکنیب هقا فلأرأ ءالثم نيهلاص نینب امبقزراو اههنیب فلآ ملا

 تجوز ىلا : لاقف ماش لهآ نم لجر هاا اعرش تدرش » لات یضالا سيق نب رع قیرط نم ةبيش نآ نا

 تثدح » لات ةاطرآ نب ىد-ع قیرط نم قازرلا دبع هجرخأو « ثيدحلا « نینبلاو .افرلاب لاقف « ماما

 عینص لدو« كاذنع ىهلا هغلب مل ارش نأ ىلع لوح وف « نيئبلاو ءافرلاب : لاقف ةأسا تجوزت ىنأ اع رش
 دلو نم دوصقم لک امف لخدب ةعماج ةظفل انآ كش الو « عورشلا وه ةكربلاب جوزتلل ءاعدلا نأ ىلع فلؤملا

 هللا كرا هل لاق ابي وأ اركب تجوزت هل لاق ال لب ىغلا نأ ریاچ ثيدح نم مدقت ام كلذ ديؤرو « هريغو

 ةف ورعم كاذ ىف ثيداحالاو « كل

 سوراو « سورعلا نيد 7 ىناللا ةوسذلا ءاع لا ساپ - ۷
ETا ۱  

 اهمع هللا یفر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع روس نإ لفات دح مار 1 ی ةورف شرم - ۰

 ¢ ةكربلاو رنا ىلع : نقف ¢ تيبلا ف راصنألا نم و اذا 0 رادلا ین دا ی ین 590 2ك یب یجوزا»

 4 راط ريح ىلعو

 درو او 6 ةوسنلا لدي ءامسنلل يممشكلا ةيارد ف 1 ۳ درلو سورمعلا نيد قالا ةوسنال ءاعدلا باب ( هلوق



 ۳۳۳ ۵۱۵۷ - ۵۱۵۱ ثيدحلا

 « تکرلاو ريخلا ىلع : ناقف راص الا نم ةوسن اذاف « رادلا یتنخداف ىأ ىتتتأف قلم ینجورت و ةقئاع ثيدح هيف
 ؛ ةثيدملا ىلا ةرجا باومآ ليبق ,ةشئاع جیوزت باب ىف هثیعب كسلا اذهب هما مدت لوعم ثيدح نم رصتخم وهو

 نيتلا نبا هلکشتسا دقو « نه ءاعدلا ال سورعلا ىدهأ نا ةوسفلا ءاعد هيف ناف ةجرتلل فل اع ثيدحلا اذه رهاظو
 . كلذ ىلع دعاسي ال ظفللا نکل « سورعلل نوئاعد ةفص فيكدارأ هلعلو « ةوءذلل ءاعدلا بابلا ىف رکذب مل: لاقف

 وأ نتثج ريا ىلع نلق ثيح سورعللو أمم ناو اهل نوعد نوذ ةزجلا سورعلل ةداذا ىه مالا : یاامرکلا لاقو

 « نيد ىتاللا ةوسنل اب صتخلا ءاعدلا یا صاصتخالل ةوسذلا ىف ماللا ن وكت نأ لمتح و : لاق « ريخلا قم نتمدق

 هلثم زاوج ىفو « ةيعادلا ال ةوسنلا ف ىتااو اهل وعدا ینمع ملال سورعلل ىتلا مالاا نيب ةفلاخلا هنم مزلي نكلو
 سورعلا یدج نم ةوسنلاب یراخبلا دارم نأ هلصاحو , ةجرتلاهب هجوتام نسحآ لوالا تاوجملاو. یپهنآ « فالخ

 تيبلا ف تارضاحلا ةوسأل ءاعدلا درب مو « سورعلا رضحأ نا وعد كذ رض> نم نأو ١ ریثک وأ البلق نكءاوس

 فلالا نأ لمتحو « ةوسنلاب صتخلا ىأ فذح ىلع ءابلا ین ماللا نوكت نأ لمتحم و « سورملا ىتأت نأ لبق
 ىأ نم ینعع نوک نأ لمتح و « تايدهملا ةوسالل تايعادلا ةرسنلا ءاعد ريدقتلاو هل فاضملا نم لدب ماللاو
 ىنلا نأ د هدج نع هيبأ نع ةصفح نب ديزي قيرط نم حاكالا باتک ی خيبشلا ىب أ دنعو ؛ ةودلا نم رداصلا ءاعالا
 ةوسألل ءاعداهیف اذهف «ک ايحو هللا انایح ناق : لاقف « كييحن انویخ : ناقي نهو ةردج ىنب ةيحانب راو م ےک

 دنع نم .زوخت سورملا تناكاملو « ةيدهلا نم همشب و ةيادهلا نم هلوأ حتفب «نیدج » هلوقو سورماا نيد اللا
 . نيينعملا نيله ىلع نیپجولاب طیضا اف ةيده ان اماع تقاطأ وأ هيلإ قيرطلا اید نم ىلا تجاتحا جوزلا ىلا ابلهأ
 ةوسنلا لوق ف لخاد وهو « ةأرااو لجرلا لمي امبعاتجا لوأ دنع نيجوزلل مسا وپف «سورعللو » هلوق امأو
 هيلع توبأ Aile ثيدح قرط ضءإ ىف دروام ىلإ راشأ هلعاو « ابجوزو ةأر لمشي كلذ ناف كراو ريخلا ىلع
 . مهف كل هللا كراب « هللا لوسراب كامآ ءالؤه : تلات مقلب هللا لوسر رجح ىف اهتسلجأ امل ارمأ نأ هيفو , كانه
 جرخأ دقف « ةيراصنالا ىركسلا نب ديزي تنب ءا نهتم ىم « راصاالا نم ةوسن اذاف د بابلا ثيدح ىف هلوقو

 اندعفأ اذ » تلاق ةشئاع ةة ما نع دال نع دالت نب بالك نع ريك نأ نب يح قي رط نه یرفغتسلا رفعج
 نم ةصقلا هذه ىناربطلاو دحأ جرخأو «« ثيدحلا اشبلو ارت انيلا برقف انءاج مّ هللا لوسد ىلع اهيلجنل ةع
 عم تناك ذئاوح اب حص الو سيمع تاب ءامسأ یار ةياور ىف عقوو ؛ نکسلآ نب ديزي تاپ ءاسآ ثيدح

 ابجوز ىلع اهلوخد دنع سورملا نيزت یا نون و فاقب ةيقلاو « ةشبحلاب بلاط ىنأ نب رفمج امجوز

 وزفلا لبق ءانبلا بحأ ن« ساب - ۸

 لا ىضر ةريره ىلأ نع ماه نع رمعم نعكرابلا نب للا دبع انثدح مالملا نب دمت نرو - ۷

 ۱ 0 1 وهو دارم مضب كم "لجر ینبتی ال : هموقل لاقف « اینا نم ”ىبن ۱ نع » لاق 22 *یبنلا نع هنغ

 « اهب نبي ملو اهب یی نأ
 هركف نوكيل داملا يض> اذا ىأ ( وزغلا لبق ) اهب لدي ۸ ىلا هتجوزبىأ ( ءانبلا بحأ نم باب ) هلوق



r€ 
 حاكمنلا باتک ۔ ۹پ

ضالا ةر ره نآ ثردح هيف ركذ 1 اهم
سا ضرف ىف مث داملا باتک ی ی

فالترخ الا تام و هيأ هيوس رش دقو 
 

 ىلع جملا مهم دقت ف ةماعلا ىلع درلا هه دافتسي . ريما سا لات « دواد وأ عشو وه له !زغ ىذلا ین مسا ى

 جحي مث ففعتي نأ ىلوآلا لب . جحلا دعب دك اتي امن] ففعتلا نأ مهنم انظ جاوزلا

 نینسر مست "تنب یهو ةأيساب ین نم بیس - ٩

 ةشنع كي یبلا جوز » ةورع' نع ورم نب ماشه نع "نایفس انادح ةبتع نب ”ةصيبق اش - ۱۸

 4 ١
 . 4 ا

 « است هدنع تّدكَمو « عمق تاب یهو اهم یبو « نينه تس ت یهو

ح هيف ركذ ( نیس عست تذب یهو ةا ماب یب نه باب ) هل
 امذانم ىف هحرش مدقت دقو ؛ كلذ ىف ةشئاغ ثيد

 رقسلا ف مانبلا بسا 7 5٠

 ماقأ D لاق سنأ نع ۳9 نع رفع ی ”ليعامسإ انكخأ مالس ی لمع اشو صد ۱:۵۹

 نم اهیف ناک اف « هو ىلإ نیملسلا توعد ۾ ىح تذب ةيفصب هياع ین ثالث رنیدلاو بيخ نيب هلل ىلا

 ىددحإ : نودسملا لاقف « هتملو تناكف ؛ نمسلاو رطقألاو رْلا سرم اف ىتلأف عاطن لا مآ «م الو زي

 : 3 ی - >¢
5 ۳ 

 امم یه اج | نزو « نینمواا تاپا نم "یپف احح نإ : اولاقف ؟ هنگ تکساما۶# وأ « نينمؤملا تام

 « سالا نيبو اميب باجملا "دمو « هل اهل مو لترا الف. هني تکلم

فص ةصق ىف سأأ تیدح هيف ركذ ( رفسلا ىف ) ةأرملاب ىأ ( ءانبلا باب ) هلوق
 لرأ ىف مدة دقو « ىح تب ةي

 رضا اب صتخال بوثلا دنع ة.اقالا ةنس نأ ىلإ ةراش] هيفو « هياع ىلجت ىأ < ةيفصإ هيلع ىا اثالث د هلوقو . حاکنلا

 هب توفیال ناك اذإ صال ا! لغشل ةماعلا لاشالا ريخأت زاوج هنم نح قو. اهريغ ةأرءا هل نم دم الو

ريغو ههالعاب حاکنل ةنس 4۰6] و سرعلا هلو مايتهالاو « ضرغ
 ىلاعت هللا ءاش نإ ابو مدا ام كلذ 

 ناريزر الو بکر ريغب ؛راہناب ءانبلا سیا - ۱

 امنع هلا یضر ةشئاع نع هيبأ نم مثه نع رهسُم نب ىلع انثكدح ءارْثلا ىبأ نب ءور ارگ - ۰

 « ی هوا لوسر الا نفر رف ءرادلا یناتداف أ یت اف « كلي *ىنلا یخ وز » تلاق

 جو يا جوزت ىف ةدناع ثيدح نم اقرا هيف ركذ (نارین الو بكر ديغب راهنلاب ءاثبلا باب ) هلوق

 لا «ناريأ الو بکر» يبو ه هلوقبو « لیللاب صتخال ةجورلا لع لوخدلا نأ ىلا زاهلاب هلوقب راشأو

 نب هللا دوع نأ د مور نب ةورع قيرط نم - حاکنلا باتك ىف خيشأا وبأ هقيرط نمو - روصنم نب ذیمس هجرخأ ام

رم صم ىلع ريع لماع ناکو یاملا ظرف
 موبرضأ ام دی نيب ناريل نودفوب مهو سورع هب ت

 اوقرفل ىتح 47 ردب

وببشلو ناريذلا اودقرأ مسورع نا : لاف بطخ مث « مم “ورع نع
 مهدرن “ناعم هللاو ةرفكلاب ا



 ۱ تی ار و هد و سست Yè ۵۱۲۲ - ۵۱۱۱ ثيدحلا

 ءان اه وعو طلا تاب ۲
 يفر هللا دبع نب راج نع ردك .نلا ی "دم انثدح "نایفس اي دح ديعس نب ةببذق شرم - 1 ۳ ١ ۰ يف 9 4 4, س

 : لاق . طاعا انا یاو هللا لوسراپ : تق ؟ اطادعأ مند له : لي هللا لوسر لاق » لاق ام ۶ هللا
 6 نوکتس ابا

 حتفب ط عج طامالاو « هانعم ىف امو شرفاو رانسالاو لاکاا نم ىأ ( ءاسنلل هوحنو طاعالا باب ) هلوق
 هجو نايب مدنتو « طامتالا درفم ىلع ادررفم ريمضلا داعآ هوحود هلوقو « ةوبنلا تامالع ىف هنايب مدقن ملا نونل
 جرخ » تلاق ةدئاع ثیدح نم لس هج نخااهلإ راشأ فمما لءلو ؛ ثيدحلا اذه نم زا وجلا لع لالدتمالا
 ىت هبذج هجو ىف ةهاركلا تفرع طناا ىأرف مدق الف بارلا ىلع ؛ةرشنف اطغ تذخأف هتازغ قم هللا لوسر
 نأ هزم ذخویف «ىلع كلذ بمي ملف نيتداسو هنم تعطقف لاق . نيطلاو ةراجحلا وسكت نأ ان رمأي مل هللا نإ : لاقف کنه
 «ارکتم ىأر اذا عمجري له باب و ىف ردجلا رتس ىف ثحبلا ینأیسو ام عنصی ال لب !متاذل اهذاختا هرکی ال طامنالا
 یرخآ « هنآ رمال راج لوقل ؛ لجرلا نود ةا بلا ةروشاا نأ ثيدحلا نم ذخ وب : لاطب نا لاق ةمما و لا باوبأ نم
 هیدملا سفن قفالاو « اه اهفاضأ كاذلذ ةةيقح رباج وا رءال تناك امال كلذ ىف ةلالد الو « لاق ذك , كطامنآ ىنع
 نأ هيفو : لاق « زاوجلا ىلع رباج ةأرما هب یلدتسا ىذلا وهو « كلذ نم معأ ىلا اهفاضأف « طا کل نوكتس د 3
 هيف كويل ىقأيسو ةشلاع ثيدصح هيلع ركعيو , لاق اذک « فرامتملا ميدقلا رءالا نم تویی ءاسألا ةروشم

 ةكربلاب «نیماعدو اهجوژ ىلإ ةأرمل نيب ىلا ة وسلا اپ - ۳

 دی نع ”ةورع نب رماشه نع لیئارس) انث لح قباس نب المع انثادح بوقعي نب لضألا اشو - ۲
 ناف « مل کس ناکام« ةشئاعاي : هَ ا ون لاق « راصنألا نم لج ىلل ةأيما تفز املأ ةشئاع نم »
 ‹ ولا n راصنألا

 هلوق . ىلوأ وهو حملا ةفيصب « ىتاللا ١ ىن مشكلا ةياور ىف ( امجوذ لا ةأرملا ندم ىنا ةوسذلا باب ) هلوق
 وبأ الو لیعاسالا انه زکذپ لو ؛ هريذل تطقسو هدحو رذ ىبأ ةياور ىف ةدايزلا هذه تنبأ ( ةكربلاو نهئاعدو )
 ىلا راشأ هلعلف ةظوفحم تناك نا نكل « اس قاعترام بابلا ف فذضلا هركذ ىذلا ةشئاع ثيدح ىف عةوالو معن
 امتأ ةشئاع نع ه ةي قيرط نم حاكنلا باتك ىف خيا وبآ هجرخأ ايف كلذو « ةشئاع ثيد> قرط ض٬إ ىف دروام
 لور یل لاق انمجر املف « اج وز ىلا اهادها نمیف تاكو تلاق رام الا نم الجر اهرجح ىف تناك ةبلب تجوز
 نم لجروملا ةأرما تفز اهثا) هلوق . ءانفرصنا مث ةكربلاب هللا انوعدو انهلس تلف تلاق؟ ةع اي متلق ام : ليي هللا
 ءلهسوالا » ىف ىناربطال اذكو « ةشئاع رجح ىف ةميقي تناکةأراا نأ مدقت دقو ؛ احرص اما ىلع فقأ ل (راصن الا
 تديكنأ و سابع نبا ثيدحح نم هجام نب دنع عقوو « ةثأاغ نع هپ ا نغ ةورع نب ماشه نع كي رش قيرط نم
 ىلامأ ١ فو « امم ةارق تاذ وأ اهيخأ تنب تجوز ةشلاع نا » راج ثیذح نم خوشلا ىبآلو « اه ةبارف ةدئام

 یرابا مي ۰ ٩ ع ۲ - م



 حاكتلا باتک ۲۳۹ ٩۷

 ىف ترکذ تشکو «یابق ىلا اهتدهأف ةعئاع لهأ ضعب راصنالا لهأ ضعب کن » راج نع رخآ هجو نم « ىلماحما

 دعسأ تنب ةعرافلا ةشناع ثيدح ىف ةروك ذاا ةميآيلا هذه مسا نأ لاق هناف « ةياخلا دسأ و ىف ريثآلا نبال اعين ةمدقلا

 یصرآ ةرارز نب دمسآ اهابآ نا : ةعرافلا ةجر ىف لاقو « ىراصنالا رباج نب طب ابجوز مسا ناو « ةرارز نبا

 لصولا نارع نب قاعلا قيرط نم قاس مث « رباج نب طيبن ريلي هلل لوسر ابجوزف عللي هللا لوسر ىلا ام

 وهو « لاق اذک « ةروكذملا ةعراذآ ىه ةممتبلا هذه و لاق مث امنع ةي قيرط نمالوآ هتركذ ىذلا ةشئاع ثيدح

 ريسفت دعبب الو ؛ ددءمإلا زوجيف ةا ةبارق تناك اهنأ ةدايزلا نم عقوام ام امری تفت نم عنم نكل « لمنح

 كيرش ةياور ىف ( وه faa ناکام ) هلوق . ةشناع ةبارق اهتوكي دممقت هيف سيل ذإ ةعرافل اب بابلا ثيدح ىف ةمهم لا

 : لوقت لاق ؟ اذام لوقت : تاق ؟ ىنذتو فدلاب برذت ةيراج ابعم متثعب لبف : لاقف

 مايحو انايغ کاتا کاست

 ميداوب تلج ام ر حالا بهذلا الولو

 ميراذع تن ام ء ارهسلا ةطنلا الوو

 ( وبا موهجعي راصت الا ناف ) هلوق٠ « عایحو » هلوت ىلا هلوأ سابع نبا ثبدح قو « هضعل راج كثيدح قو

 ینغت تناكةأزما « بنيز اي اهكردأ » لماما دنع راج ثيدح ىفو « لزغ مهيأ موق » زیاجو نءابع نا ثيدح ىف

 ثيدح ىف تعقو ىلا ةصقلا ىف ةين املا ةينغملا ةيمس هنم دافتتسب و « ةنيدم اب
 هيف هاج ثيح نيدبعلا ىف ىضاملا ةشئاع

 باک ىف ايندلا ىلأ نبا هرکذ اکةماح امهادحإ مسا نأ كانه تركذ تنكو « ناینغت ناتیراج اهدئهو اهلع لخد و

 جرخأو . هذه بنبز یه نوکت نأ نالا تزوج دقو , یرخالا مما ىلع فنآ مل ىنأو « نسح دانساب هل « نب ديعلا

 دند وللا فاما صخر هنا » لاق نيراصتألا دوعسم ىبأو بمک نب ةظرف نع دعس نب ماع قيرط نم یاسنلا

 ؟ اذه ف صخرآ هل لیقر » مب ینلا نع ديزي نب بئاسلا ثيدح نم ىنارطللو « كاملا هحصو تیدحا « سرعلا

 ماحلاو ناب> نبا هحوحو دمحأ دنع ںیہ لا نب هللا دبع ثادح قو« حاكذلا اردشآ ۰: حافس ال حاكن نإ © معن : لاق

 دحالو ؛ فيعض هدنسو « فدلاب هيلع اوبرضاو » ةا ثيدح نم هچام نياو ىذمرنلا داز « حاکنلا ونلعأ »

 هلوقب لدتساو « فدلاب برضلا مارحلاو لالما نيب ام لصف د بطاح نب دمع ثيدح نم ىاسنلاو ىذمرتلاو

 قحتلي الف ءاسنلل كلذ ىف نذالا اف ةيوقلا ثيداحألاو ؛ فيض هنکل ءاسفل اب صت ال كلذ نأ لع« او رضاو 0

 نوب هبشقلا نع ىهنلا مومعل لاجرلا نهج
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 ۳ دجسم ىف انب رم لاق » كلام نب سنأ نع - "دعا همساو - نابع ىبأ نع مهار لاو - ۳

 زب ىنلا ناڪ : لاق م : اهياع لسف اهيلع لع مس أ تابتج رم اذإ مع ىلا ناك : لوقی هتممسف « ةعاقر

 ۱ نو رم ىلا نالمعف ۰ مفا : اه تاقف « ةيده ملي هللا لوسر انيدهأ ول ماش ما ىل تااقف ¢ بایزب الورع

 . : لاقف ینرمآ مث. ابن : یل لاقف « هپ اهي ٴتشاطنا « هيلإ ىعم اهب تكّسرأف ةمرپ ىف ةسيح تآذخناف رطقأو



 ۰۱۹۲ ثيدحلا
۳۳ 

 «تیارف « هلهأب صاغ تیبا اذاف ؛تمجرف « ىنرَمُأ ىذلا تلعتف لاق , .تیقل نم ىل عداو « مامت الاجر یل عدا

 لوقيو « هنم نولک أي ةرشع ةرّشع وعدي لّمج مث « هلا ءاشام اهب اکو ةسيملا كالت ىلع هی ذی عضو للي یبلا

 ممم جر اع مهأك اوه دصل ی : لاق , هيلي امم لجر لک لك او هللأ مسا اوركذا : مل ۱
 ¢ جرخ نم

 : تقف هرثإ ىف تجرخو « تارجملا ومن لیبل جرخ من فا ؛تلمجو : لاق « نوا دسدپ رف "قبو ی ال

 اوال اونم آ نیل اهيأ )ل لوقب وهو ةرجملا قفل ىنإو «رتّسلا یخراو تيبلا لعدف مجرف اوبقذ دق مچ

 الو « اورشتناف مس اذا «اولعداف ممد اذإ نکسلو « هان نيرظان ريغ ماعط ىلإ کل نذوب نا الإ بلا توبي

 لاق نم وبأ لاق ( قلا نم ىبحتسُيال لاو « کنم ىحَتسي یبلا یزژی ناك ملاذ نا ؛ ثیدل َنيبِنأتْسُم

 ۱ « نينس رشح ب دلا لوسر مدخ هنإ : سنأ
 همساو ناثع أ نع ) نامهط نبا ( ميهاربا لاتو ) هلوق . هلهأب ةثانب ةحيجص ىأ ( سورعلل ةيدهلا باب ) هلوق

 اذا عقلي ىنلا ناك : لوقب هتعمسف ) لاق ةرصبل اب ىنعي ( ةعافر ىنب دجسم ىف اني سم : لاق كلام نب سنأ نع دعا
 اهيا لغد ) هلوق ۰ ةيحانلا یهو ةينج عمج ةدحوم 2 نوالاو يا حتفب تاينجلاو « هيف اذک ( ملس مأ تاینج ص

 ىف کراشو < كتيدحلا اذه ىف نان ىبأ نع نامهط نب مدارا هب درفت ام ثيدحلا اذه نم ردقلا اذه ( اپلع مسف

 سم الوصوم ل عقب مو «امدح نه لسم هج رخأ نامع ىلأ نع امهالک دشار نب رمعمو نابلس نب رفعج هّتقب

 هللا دبع ن صفح نب دحأ نع هجرخأ یاسنلا نأ معز حارشلا نم هانيقل نم ضءإ نأ الإ ناموط نب مهارا ثب لح

 دقو ؛ شحج تنب ىنعل (بنیزپ اسورع مب هلا لوسر ناك) هلوق . دعب كلذ ىلع ففأ لو ؛ هنع هبآ نع دشار نا

 نم ثيدجلا اذه ىف عقو ام ضايع لکشتسا دقو « ةوبا تامالع ىف احضاو ماعطلا ريثكن ىف لي هتیآ نايب مدقت

 اهلع موا هنأ تایاورل نم دوپشلا نأو < میلس مأ هتدهأ یذلا سيحلا نم تناک شحچ تنب بنيذب ةواولا نأ

 بالا ثيدح ىف ركذو «املو ازيخ نيملسلا عبشأ » هيأ اءلو ماعطلا كلذ ريثكست ةصقلا ىف عقی لو ٠ محللاو زيخلاب

 اه ماكتو ةمضحلا كلت ىلع هدي جلي عضوو مرلخدآ هنأو « تيقل نم عداو مهامم الاجر عدا ىل لاقق » لاق اسنأ نأ

 ةيوار نم مثو اذه : ضایع لاق « | وقرن ىنمي « اهنغ مہلک اوعدصت ىتح ةرشع ةرشع وعدي لمج مث « هللا ءاش

 ؛ كلذ ىف موال لاقي نأ ىلوآلاو « نیتباورلا نيب عمجا نم منام ال هنأب ىطرقلا هبقمتو . ىرخأ لع ةصق بيكرتو

 ءاج نوئدحتی اوناكن يذلا رفنلا قب الو اومجرب ل اوبهذو !وعبش ىتح اولک أف محللاو ريخلا ىلا اوعد نيذلا لملف

 رفنلا كشلوآ رمتساو « اوعبش ىتح اضيأ ارلک أف اولخدف قا نمو نيرخآ اسان وعدي ناب رمأف ةسيحلاب سلا

 ميلك اراك أف محالاو زيا روضح فداص ةسيلا روضح نإ لاقي نأ هم ىلوأو « هب نأ ال عج وهو . نوئدحتی

 اهلع ملو ةنإ لوقي اسنآ نأ عم محللاو نبلا ةصق ىف ماعطلا ريثكن عوقو ضايع راكذا نم تبجيو . كلذ لك نم

 مو اعیج نيلسملا حبشي ینح ةاكلا ردق نوكي ىذلا امو . الو !زبخ نیللسلا عبشأ ةنإ لوقيو ابيرق ىتأيس اكةاشب

 «نوادحتب رفن قب ود هيف هلوقو ۰ ماعطلا يشك ىف عا ةنايآ ةلمج نم تلصح یتا ةكربلا الول فا الا وحن دثموپ

۱ 



 حاکبلا باتک - ۷ ۳۸
 0 ا ا

 و ىنا نم همرف ام سو ؛ مغلا نم وه« مغ تلعجو 0 هلوقو ۰ بازحالا ةروس ريس ف مدع نایب مدقت

 هرخآ ىف هلو و « ذئايح فيفختلا نم قول اع لمعلا نع ثدحتل ۳ منافع نمو مایل 5 مرمأب نآ هتابح نم

 باک ىف اضيأ هب مالالا فأاسو 1 لواق لبق هن اب مدو « نینس رشع لي ىلا مد 4 2 سنأ لاق نا وبأ لاق »

 یامت هللا ءاش نا پد لا

 اهريغو سورعل بای ةراعتسا س( -- ۵

eرس 55 ص 3 ۰ 1 ۳۹ ۳  

 ابنع هلا یفر ةشئاع نع » هيبأ نع ماثه نع ةماسأ وبأ انثدح لیءاس| نب دبع یش - ۵

 ٌةالصلا ع رداف « ابلط ف هبا نم ۳ نا "لوسر لس رأف « تکلیف ةدالق ءامسأ نم تراعتسا اهنأ

 1 م 3 ۳ 2 رم ر 3 نا :

 "للا كلارج : ريح نب يأ لاقف « مهل يآ تل ريف « ها كلذ اوك هب ىذلا اونا اف « وضو ريغب اولصف

 6 هکر ب هيف نيهان لمحو ¢ 2 4ذ4 ككل نا "لمج الإ 11 7 كب لراف اون 3 ۳3

 نم تراهتسا اهنأ ةشئاع ثودح هيف رکذ « بالا رب و یآ ) اهريغو نمر ر عال بايثلا ةراعتسا باب 0 هيو

 ةدالما) نب عماجلا ىلا ةبج نم ه لالدةسالا 4 وو 3 ميلا باتک ىف وسم هج رد مدت دقو 3 ةدالق ارسأ

 ةيملا باک ی مدقت دقو « ه دعل وأ سرملا درع نوکر نأ نم معآ وزال 4 نزم ىذلا سوبلاا عاونأ نه اهريغو

 ¢ هلع هللا لوشر كوع ىلع عرد ةيضطقلا عرردلا نم یآ - نم ىل ناک و افق وه و اذه نم صخآ ثا لح ةشن امل

 « هانیلا ںثء نمرعلل ةراءتسالاو هءاع مجو و « هریءهسآ "ىلا تاسرأ الا _ نت ىأ د ةن دل اب نیت ةأرما تاک ۵

 lia امردحو ةجرتلا R0 راضحةسإ ىئباو

 هلهأ ینا اذإ لج را لوقیام ساپ - ٦

 نا نع ب رک نه دعا ىبأ ی لاس نع روصنم نع ”نابيش انثدح صفح ئ 2 اشم — 6۷۷ 6

 بلجو ناطیثلا بكج ما < للا مسب ا نيج لوقي مدح "نأ ول امأ : هلي یا لاق » لاق سابع

 « ادبأ ناطيش هرتذب مل دلو ىضقوأ كلاذ ىف امو رقم« انَمَوزرام ناطيشلا

 « ىرودالا نحرلا دبع نا وه ( نآ,اش نع ) هلوق : عماج ىأ ) هلهأ أ اذإ لجرلا لرقي ام باب ( هلو

 اذک ( مدحآ نآ ول اما ) هلوق ۰ مغدآ وه قسف ىف نيمباتلا نم ةثالث دانسالا فو « رمتعملا نا وه روهنمو

 امأ و هظفاو «ول و فزع رو هام نع مایه اور نم قالا هل یف مدت و ¢ نآ 0 فذع هريذل و « انه ین مشکل

 ۰ هلهأ أي نأ دارأ اذا مدحأ نا ولو هربغو دواد ىنأ لع رر مل نع رب رج ةاور قو ۰ هلمأ ىلا اذإ عدحآ نا

 نع ليئارسإ ةيادر ىف ( هلهأ ىنأي نيح ر هلوق ٠ عورشل لبق لوقلا نأ ىلع ةلاد تاياورلا نم اهريغل ةرسفم یهو

 نکا 6 لمفلا عم نوک لوقا نأ £ رهاظ وهو « هلدأ عماج نیس لوب ول کدحا نآ امأ 2 لع امسإلا نوع روصه

 هلوق ۰ .هللا ركذ هنأرما عماج اذإ مدحآ نأ ولو روص:٠ نع م.افلا نب حور ةياور ىف هدنعو « زاجما ىلع هل نكي



 ۳۹ ۱ و۱۱۵ ثيدحلا

 قلا هدب ىف روصنم نع ةبعش ةياور قو « یبنج مهلا لاق مث هللا ركذ » حور ةباور ىف ( یبنچ ملا , هللا مسب )

 یبنچ و قاربطا دنع ةمامأ نا ثيدح ىف ( ناطيشلا ) هلوق . اینچ » مامه ةاور فو اضيأ دا رفالاب « یبنچ »

 ةلاور ىف دازو < كلاب اذك ( دلو یضق وأ دلو ام ردق 9 ( هلوق - ۳ مچ را ناطیشلا نم یتفزر ام بنجر

 هللا یضق ناف » روصتم نع ةئيبع نيا نایفس ةياور فو « دلو  لاحلا ىأ - كلذ ىف امهنيب ردق مد د ىويمشكلا

 ردي نإ هناف » هقب رط نم لسمو « دلو اممذب ناك ناف » ةبعش اور قو « لیئارس] ةباور ىف هلثمو « ادلو ام ماب

 ةياود قو مساق نإ حور ةباور ىف هوحتو « هلثم قايلاو « نوک, نأ ردق مث » ری رج ةياود قو « كلذ ىف دلو امني
 لسم دنع ةبعش ةياور ىفو « ريرج ةياود ىف هلثمو « ريكسنتلاب اذنک(ادبآ ناطيمش هرضي مل) هلوق . «ادلو اقزرفد مامه
 نب نايفس ةباوو ىف اذلكو مامه ةباور نم قاحلا ءدب ىف مدقتو «ناطیلا هرضي ملوأ ناطیشلا هيلع طلسي ملد دجاو
 ىمعلا زي زعلا درع نع دمحألو « ءاعدلا ظفل ىف روكذملا دبعلل ماللاو ,ناطیشلا ظفلب مماقلا نإ حورو ليئارسإو ؛ذييع
 هللا مب لقیلف هلهأ لجرلا ىتأ اذل» قازرلا دبع نع نسحلا لسرم فو «ادبآ ناطيش شادل ولا كلذ رضي مل» روصتم نع
 فلتخاو ءاحلاص ادلو نوكي نأ تامح نا یجرب ناكف « انتقزر اف ابيصن ناطشال لمجتالو انتقزر ایف انل كداب مهلا
 لا ىف ارهاظ ناك ناو « ررضلا عاونأ ىف مومعلا ىلع للا مدع ىلع ضايع لقنام ىل قاةتالا دعب ىننملا ررضلا ىف
 ناطيشلا نعطي مدآ یب لک ناد قلا ءدب ىف مدت ام كلذ بدس ناکو « ديب لا عم ۳۹ ةغبص نم لا وحألا مو لع

 اوفلتخا مث . هخارص ببس كلذ نأ عم « ةلجلا ف ررض عون نمطلا اذه ىف ناف « ىشتسا نم الإ دلوي نيح هنطإ ىف
 كل سيل ىدابع نا ) مییف ليق نيذلا دابعلا ةلمج نم ترکی لب « ةيمستلا هکر لجأ نم هراع طلب مل ینعلا : ليقف
 ثيدحلا رهاظ هتذب ال ديعإ وهو « هنامب ف نمطي مل دارملا ليقو < روكذملا نسحلا لسرم هديؤ:و 4 ناطاس ماع

 قیقد نا لاقو « هندب ىف هرضف مليقو“ هعرصب مل دارملا ليقو ؛ اذه صوص نم ىلوأب هصیصخت سياو « مدقاملا

 ةمصمااب صخ نم صاصتخا نأب بةمتو . ةمصعلا ءافتنا هدعبي نکلو ٠ اضيأ هنيد ىف هرضي ال نأ لمت : ديعلا
 «هل ابجاو كلذ نكي مل ناو ادع ةيصعم هنم ردصي ال نم دجوب نأ عنام الف « زاوجلا قيرطإ ال بوجولا قی رطب

 1 ليقو « ةيصعملا نع هنم هتمصع دارملا سال و ؛ رفكلا ىلا هذید نع هنتش م ىأ « هرطإ 1 » ىعم یدوادلا لاقو

 همد عماجیف هلاح] ىلع ناطیشلا فتلي یمسیالو عماجب ىذلا ناو دهاجم نع ءاج اک هما عامج ق هيبأ هکراشع هرضب

 ا نع هنع لهذي مظعلا لضفلا اذه فرعي نم ريثكسلا نأب لوالا ىلع لا ديأتيو ' هرجالا برتأ اذه لملو
 دما وفلا نم ثيدحلا 3 دعب م اردان كلذ ناك اذاف « لما هعم عقي ال هلعفيو هرضحتسي دق ىذلا ليلقلاو ةعفاوألا

 باتك ىف فنصملا هيلع مجرت دقو « عاقولاكذالملا ةلاح ىف ىح كلذ ىلع ةظفاحماو ءاعدلاو ةيمسقلا بایحتسا اضيأ
 ءاوسالا ميج عی نم هب ةذاعد مالاو هم اب كردتااو تاطمشلا نم هئاعدو هللا رکذب ماصتعالا «هفو . هيفام مدقتو ةزابطلا

 الإ هنع درام ال مدآ نال مزالم ناطیشلا نأ ىلا ةراشإ هيفو . هيلع نیعلا لدعلا كلذل رسولا ناب رامهنسالا هفو

 ريظأ وهو « نأ 7 اذإ» ةمد:1ا ةءاورلا هي هو شدن و: هللا یک ذب ن أ ثدحلا عمم ىلع در هيفو . هللا ركذ اذا

 مدت و « لغد نأ دارأ اذا د ابن ىلا ةءاورلا ىلا راشأو كلذ فئنمملا | ركذ دقو ۽ ءالخلا ديف لوقلا نم عفو ام

 هتداعا نع ىا ا ةرابطأ ب اک ىف هيف ث شیلا

 « ةاشب ولو 'لوأ : قب ینلا ىل لاق » فوع نب ندحرلا دبع لاقو . قح ةيلولا سس - ۷



 حاكما باتك د ۴ 0 ۳۳ ۰

 ٠ ر 1 ۰

 نب .سنأ ىنربخأ » لاق بابش نبا نع ليقع نع "ثیلا ىثدح ریکب نب يح اش - ۱۰
 ۰ وی * ته ۶ م ۳و ۵ مي و 5 ا :

 ةمدخ ىلع ىننرظاوب یابمآ ناكف « ةنیدلل للي هللا ولوسر م دقم نينس رشع نبا ناکه نأ هنع هللا یضر كلام

 رباجملا نأشب ٍسانلا أ ثنكف ل ةنس نیرشع نبا انأو اس یبلا ىف“ وتو . نيئس شع هتمدخ 6 ب یبلا

 ورع اهب عتب یبلا حبصآ : سج تشب بايب للي فا لوسر نب ىف لزز ام لوأ ناكو ¢ لزن ن

 مه نظ , 6 هام رجح “ةت ءاج 'ىتح ”تيّدمو ب ین 8 6 اوج رم ید اعم تچرخو جرف

 1 ۲ 42 رم ا ېب ا 2 و .
 تمعجرو هبي ىبلا عج رف « اوموقي : سولج" م اذاف بایز ىلع لخد اذإ یتح « هعم "تمجرو عجرف اوجرخ

 بارضف « اوجرَح دق ۸ اذاف هم تمجرو مجرف اوج رخ مپنآ نظو ةشئاع رقرجخ بت ماب اذإ 'ىتح ؛ هلم

 ۱ ¢ باجل | ل هاو 6 ربسلای "هنیبو ین هو یہا

 « قح 42 و لا د هعفر برح نب ىشحو ثادح نم یار اعا هجرخآ ثيدح ظا ةمجرتلا هذه ( قح ةالولا باب ) هلوق

 لاق ةريره فآ نع بیسلا نب ديعس نعو جرعالا نع یرهرلا قب رط نم سو « رغ ةالاثلاو « فورم ةنناثلاو

 نم طسوالا» ىف ىناربطلاو خيشلا بالو : ثيدحلا « قح یهو نیکسلا كرتبو ىثغلا یعدب ةل ولا ماعط ماعطلا رش د
 ريهز ثيدح ركذأسو « ثيدحلا « ىصع دقف بحي لف یعد نف « ةنسو قح ةيلولا د هعقر ةريره ىبأ نع دهاج قيرط

 لوسر لاق ةمطاف لد بطخ امل د لاق ةديرب ثيدحح نم دحأ یورو . باوأ ةئالث دعب هدهاوشو كلذ ىف نايثع نبا

 لب لطابب تسيل ىأ ¢ قح ةملولا « هلوق لاطب نا لاق « هب سأب ال هدنسو « ةيلو نم سورملا دبال هلا : عَ

 لفغو , لاق اذك . اهجوأ ادحأ معا الو : لاق م ۰ بوجولا قلاب داراا سالو. ةلمضف ةاس ىهو الا بدن

 ىالا نکل دحأ نع نيتلا ناو . ةيودنم الأ بهذملا روشم نإ : لاقو یبامرقآ اباقث اهب وجوب هبهذم ىف ةياور نع

 یه : ةيعفاشلا ضعب لات و لاق , كلذ ىف معلا لهأ نيب فالخلا نا ىف لاطب نبا قفاو لب « ةنس انآ « ىلا ١ ىف

 ماعط ةنأب باجأو . ةبجاو تناكف ةبجاو املا ةباجإلا نالو « فوع نب نمحرلا دبع اهب ىمأ ےب ىنلا نال ةبجاو

 ريغ یهو ةاشب هما هنوکلو ۽ هاثرکذام لیلدب بایحتسالا ىلع لوم مالاو < ةمعطالا رئاس هشأف ثداح رورل

 راشأ یذلا ضعبلاو . ابیرق « یعادلا ةباجا باب » ىف ادنزم ركذأسو : تلق ۰ هل لصأ الف ءال اما و « اقانتا ةيجاو

 صنلا نع هلقنو «مالاد صل رهاظ هنإ : لاقو یزارلا ميلس * مزج دقو « مدع فورعم هجو وه ةيعفاشلا نم هيلا

 قأیسف اهريغ تاوعدلا رئاس امأو « مزح نبا هب حرص اک رهاظلا لهأ لوق وهو « بذيملا ىف قعإ وبأ خيشلا اضيأ

 نم فرط اذه ( ناشب ولو ملوأ : قلي ىنلا ىل لاق فوع نب نجرلا دبع لاقو ) هلو . باوبآ ةلالث دعب هيف ثحبلا
 اسیا سنا ثیدح یو « ةهيفن فوء نب نمحرلا ديع ثيندح نم عويبلا لرأ ىف فنصاا هلصو لوو كثب دح

 ول ةثأو « ةيلولاب سالا ةذيص دورو هنم دارلاو « هيلي ىذلا بابلا ىف ىلاعت هللا ءاش نا قوتسم هحرش ركذأسو

 دّيعلا دنع وه له انو ىف فاسلا فاتخا دقو ۰ لوضدلا ءاضقنا كلوز ارك اردتساپ مالا عقو ا ابكر ىف صخر
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 !وفلخا : ىوونلا لاق : لاوفآ ىلع لوخدلا ءابتنا ىلإ دقعلا ءادتبا نم عسوم وأ هبةع وأ لوخدلا دنع وأ هبقع وأ
 بيبح نبا دنعو « دقعلا دنع هنأ مهنم ةعاج نعو « لوخدلا دعب هبابحتسا ةيكلاملا دنع حصالا نأ ضايع کش
 رآ مل : لاق هابأ نأ ىكبسلا نبا ركذو . هذعبو لوخدلا لبق زوج : رخآ عضوم ىف لاقو . لوخدلا دعب و دقملا دنع

 لبق فافزلاو دقعلا ىف زئاج حاك-لا ف فدلا برض : ىوغبلا لوق نم طبئتسا هنأو ؛ اهتقو نيم بامصألا مالك ىف

 ىلا ريشي هنأكلوخدلا دعب اہ هالي ىنلا لمف نم لوقنملاو : لاق « دقعلا نيح نم عسوم امتآو نأ « هنم ابيرق دعبو
 نأب بقعتم بامصآلا حيرصت نم هافن امو « ها ةيلولا فو ىف قولا هيلغ مجرت دقو « شحج تنب بنیز ةصقأ
 اسورع حیصآ ه هيف هلوقل لوخدلا دعب اهنأ ىف حرص باپلا اذه ىف سلآ ثيدحو « لوخدلا دنع اب حرص ىدروللا

 « مويلا سانلا لمع هياعو امةع لوخدلا حةبو ءانبلا دنع نوکست نأ ةيكلاملا ضعب بحاسا و « موقلا اعدف بنی ذپ
 كالمإلا دنع ةمثولا تناك و لف. ةيرس وأ ةجوز ىه له اوددرت ةهلولا دعب ةياحصلا نأ كالمإلل ال لوخدلا امتوكديؤيو

 يللا مدقم ) سنأ ثيدح ىف هلق . هدمإ وأ لوخدلا دنع الأ ىلع لدف ام ةيل و ال ةيرسلا نال ةجوز اهن اوفرعل

 مدق » سنا نع یرهرلا نع بیعش قيرط نم ةبرشالا ىف ىتآيسو <« همودق نامز یا فرظلا ىلع بصنلاب ( 2
 ىلأ نع قاعملا ثيدحلا ىف نيباب لبق مدقتو « نيرشع نبا انأو تامو « نينس رشد نا انأو ةئيدملا دلو ىنلا

 نع تب نع نيكسم نب مالس قيرط نم بدالا باتک ىف یت آیو « نیس رشع ۳و ىنلا مدخ هلأ سفأ نع نايثع

 ةحلظ ىبأ نب قحسإ ةياور نم لسلو . ثيدحلا « طق فأ ىل لاق ام هللاو « نيئس رشع إب ىنلا تعدخ د لاق سنأ

 تناكهتمدخ ةدم ناف « نيتي اورلا نيب ةافانم الو « نینس عسق هتمدخ دقل هقا و سلأ لاق » هرخآ ثيدح ىف سنأ نع
 ىف نمو هتلاغو همأ ىنمي ( قابمآ نكف ) هلوق ٠ یرخآ رسكلا جو ةراق ةدايزلا ىغلأف رپشآ ضعبو نينس حست

 ةدحومو ةلاشم ءاظب رک الل اذک ( ینہظاوب ( هلوق . ةلاحم ال انه ةدام یبف هتدج ةكيلم نوک تبث ناو « امهانعم

 « ةقفاوملا ىهو ةأطاوملا نم ةدحوملا لدي ةزومبم ةين ات اهدعب ةلمبم ءاطب ییمشکاو « ةبظاوملا نم نينو مث

 دعإ رخآ فرح الو واولا دعب فلآ ديذب ةددشم لوالا نينوأو ةلمهملا ءاطلا دیدشتب ینطرب لیعاعالا ةباور قو

 یآ اذک ىلع هتأطو لوقت ةثطوتلا نم نانوللا اهدعب ةنک اس ةرءمج نكل هلثم هل ظفل فو « نيطوتلا نم ءاطلا

 بازحالا ةروس ريسفت ىف هحرش طسب و هيف ثحبلا مدقت (باجحلا نأشپ سانلا لعأ تنکو ) هلوق ٠ هيلع هتضرح

 ةاشب ولو ما تسیصساپ - ۸
 زا ىبلا لأس » لاق هنع هللا یضر نا مس هنأ يح" قاد لاق نايفس انثثدح ل اش - ۷

 ديم نعو ۰« بهذ نم رةاون َنْرَو لاق« اهقدضأ و : -راصنألا نم ةأرما جوزتو - فوع نب نح را دبع

 نب دمس ىلع فوع نب نمحرلا دع "لزنف ؛ راصنألا ىلع نورجاملا لزن ةنيدملا اوم دق ال » لاق نأ تمس لاق

 جر ٠ كلامو ”كلهأ ف كل 21 "2 راب : لاو ء "ینأرما یدح| نع كل لزنأو « ىلام كاا + لاقف « عيب را

 « ةاش ولو وآ : غلط ینا لاقف « جوزف « نمسو طقأ نم تی باصأف « یرتشاو عابف « قوسلا ىلإ



 حاكنلا باتک - ۷ ۲۳۲
 یش ىلع لب ینا ملو ام » لاق سنآ نع تباث نع دام انثدح برح نب نايلس شرم - ۸ 9 + 6 0 ۰ 3 ۱ 0

 « ةاشب وأ بنز ىلع ملوأ ام هئاسن نم

 "دیفص قنعآ هل هللا لوسر نا » سنآ نع بینش نع ثراولا دبع ایت دح ددسم اشو - ٩

 « س اهيلع وأو « اقا اهقتع لمجو ؛ ابجوزتو

 لَم ٌئبنلا ىنب » لوقي اسنأ تمس لاق نایب نع يهز انثدح ليعامسإ نب كلام اشو - ۰

 « ماعطلا ىلإ الاجر 0 وء دن یلسراف « ةأرماب

 كثيداحأ ةسحن باپلا ف فن ملا رکذو « هيف حبلا تأ يس اك ارسوم ناک نل ىأ ( ةاشب ولو ةملولا باب ) هلوق
 « ییدلا نا وه ( ىلع | لح ) هلوق . نيتمطف ابعطق « فرع نب نحرلا ديع ةمقىناثاو لرالا : سل نع املك

 قركذف : نیئیدح هقرث هن کل امیل دت نم أف سن أ نع ديمح عامسو هل ديمح ثیدحت حرص دقو ؛ ةع ناره نايفسو

 نورچابلا لزل ةئيدملا اومدق ا۵ , لاق ةصقلا لوأ ىناثلا فو « قادصلا ردق نع نمرلا ديع هل ىلا لاوس لوالا

 ىذلا ىف لاق اک اسلآ عم ةنأ ینیمشکلا اور قو « اسنأ تمس لاق دیح نعو » هلوقب اذه ىف رعو « داصن لا ىلع
 دقو . دمتعلا وه لوالاو اقلعم نوكي نأ لمت و « لوالا ىلع هریغو ىزملا هب مزج ايف فوطعم اذهو « هلبق

 نيثيدحلا قاسو « اسنأ تعمس ديه ان؛دح نايفس نع دالخ نب دم نع نايف نر نسحلا نع » ليعامسالا هجرخآ .
 لک یف لاقو اقرفم هلك تبدیل اب نایفس نغ« جرختسلا د ىف میم وأ هی رط نو ةدئ دم ىف یدیا هجرخأو اعم
 لاقف لیءاسالا هقيرط نمو « نایفس نع هدنسم ىف رع ىنأ نا هجرخآ دقو « اسنآ عم ةنأ دیم انئدح و امهم
 مدقت دف ؛ نايفس ريغ ةياور ىف اك لوألا ىلع ةيئالا ةصقلا مدقو « ادحاو اثیدح عيملا قاسو سنآ نع ديح نع
 قرط نم « راصنالا لضف » قو كلام ةا ور نم « ج وزتلل ةرفصلا باب » قو ىروثلا قيرط نم حاكنلا لئاوأ ف
 نع ميلك ناطقلا ىح ةياور نم بدالا ىف قأيو « ةيواعم نب ريهز ةياور ن٠ عويبلا لر قو « رفمج نی ليعامسا

 ىعدي ام باب » ىف مدقثو « د. نع یراصنالا هللا دبع نب دمت نع « تاقياللا ١ ىف دعس نب دغ هجرخأو , ديح

 نع مہک ةدانقر بیرص نب زی زعلا دبع ةياور نم « نمتاتدص ءاسنلا اوتآو باب » قو « تباث ةياور نم « جوزتملل

 ةدئاف نم مهتاياور ىفام رکذأسو « هس فوع نب نحرلا دبع ثيدح نم عوببلا باتک ل وأ ىف هدروآ و « ىنأ

 نمرلا ديع نع سنآ ثيدح نم هلءإ هتیاور ىف داز نم نایب سنآ ثيدح ىلع مالكلا 5 عويبلا ف مدقتو . ةدئاز

 نع لقن امن و ةدقلا رضح هنأ قرطلا عوج نم ررظی ىذلاو « سنأ دنسم نم هلع قرطلا رثكأو « فرع نبا
 دعس نبا ةياود قو. ماعا و عقيب ىنلا ىأ ( ةنيدملا اومدق امل ) هلوق قلي ىنلا نع هل عقب مل ام اهتم نحرلا دبع
 . ةرجما لوأ ىف كلذ نايب مدقن ( راصنالا ىلع نورجارملا لذت ) هلوق . « ةنيدملا فوع نب نمحرلا دبع مدق امل د
 ىخأ ةددملا فوع نب نمحرلا دبع مدق ال » ريهز ةياور ىف ( عيبرلا نب دعس ىلع فرع نب نهرلآ درع لزتف ) هلوق

 هوك و« ىخآف نم را دبع انيالع مدق» رفعچ نب لرعاعا اور قو «یراصن الا عیبرلا نب ذعس نيب و هذيب هلع ىلا

 یخآ د یتارطلاو یاسالا دنع دج نع یراصنالا دیس نب يع ةءاور فو « هسفن فوع نب نجرلا دبع ثيدح ف
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 دبع انیلع مدق و رفعج نب ليعامسا ةياور قو «نمحرلا دبعو دعس نيب یخآف . راصن لاو شيرق نیب مب هللا لوسد

 راصن الا تيلع دقل د رفمچ نب ليعامسا اور قو « اغ اذ دعس ناکود هتياور ىف ريهز داز «یخاف فرع نب نزلا

 دحم ةمجرت تمدقت دقو ءالام راصنالا ربك أ أ و نمحرلا دبع ثيدح یو « لالا ریثک ناکو « الام اهرثك أ نم ىنأ
 سنا نع تباث قيرط نم ديم نب دوع دنع عقوو « ذحأ ةورغ »ىف هتوم ةصقو ,راصنالا لئاضف » ىف عیب رلا نبا

 « ثيدحلا « نيطئاح ىل نا : نمحرلا دبعل نايثع لاقف نافع نب نایعءو فرع نب نحرلا دبع نيب ىخآ مع یا نا
 نبا هياود ىف ( هوا ما ىدحإ نع كل لزنأو ىلام كمسانأ لاق ) هلوق . ناذاز نب ةرامع ةيوار نم مو وهو

 امهادح] نع لزنأف , كل ةأ ما ال ىخأ تنأو نان أيما ىل : لاقو الك اف ماعطب اعدف هلزنم ىلا دعس هب قلطناف » دعس

 نأ هيلع ضرعف د ىروثلا ةياور ىفو ءال : لاقف لاق , ارکرطاشآ ىتقيد ىلا له : لاق  هللاو ال : لاق « امجوزتتف
 « ابجوزت لح اذاف  ابقلطأف كيلا ام رظناف نانآرما لو» رفدج نب ليعامسا ةياور ىفو « هلامو هلهأ همساقي
 تاح اذا lie كل لزأف تب وه یجوز ىأ رظناد « ىلام فما كل آف » فوغ ن نمرلا ديع ثبدح فو

 امتدع تجقنا اذاف « امقاطأف ىل ابمسف كيلا امي عأ طناف » ظفل ىفو « دعس نب ىح ةياور ىف هرحتو « اهتجورت
 ۰ الام ةئيدملا لهأ رثكأ انأ « ىخأ ىأ : دمس هل لاقف و دحأ دنع تباث نع ةلس نب داح ةياود قو « ابجونتف .

 .. عیرلا نإ دعس قارما مسا ىله فقأ ملو ءابتلطأ ىتح كيلا بجيأ امهيأ رظناف نان أما ینو « مت یلام رطش رظناف
 دعس مأ تباث نب ذیز جوزتو « مز> تنب ةرمغ ابمأو ةليج امم او دعس ما دل ولا نم هل ناک هبا ركذ دعس نا نأ الإ

 ةأرما ءیجب ةنعق ريسفتلا ىف ىفاربطلا جرخأو . دعس تأ ما یدح) ةيمست اذه نم ذخژیف « ةجراع هنبا هل تدلوف
 ليعامسا اهامسو « ثيراوملا ةيآ تازنف « امهثاديم ذأ امیع نا د تلاقف دیشاسا ال دعس قتب اب عيبرلا نب دعس. .:

 نعرلا دبع ثيدح ىف (كلامو كلها ىف هللا كراب) لوق . مزح تاب ةرمع لسرم هل دنسب ,نآرفلا ماكحأ» ىف ىضاقلا

 « عويبلا لوأ ق عاقنیق طبض مدقت دقو « عاقنيق نب قوس : لاق ؟ ةرا# هيف قوس نم له « كلذ ىف ىل ةچاح ال »

 « ىرتشاو عابف قوسلا ىلا جرغ ) هلوق . « هولدف و داح ةياورىف داز « قوسلا ىلع ولد م ريهز ةادر ىف اذكو

 یروثلا ةياور قو « طقأو نمس نم ءىثب ءاخ « حرف عابو ىرتشاف» دامخ ةياور ىف ( نمسو طفأ نم ايش باصأف

 عجر اف » ريهز ةياور قو « یرخالا ةياورلا هتنيب فذح هيفو « نمو طنأ نم اًئيش حرف « قوسلا ىلع ىد »

 ق . دسيح نع ةءاع نبا نع دمال اذكو دعس نب ا هود <« هلزنم لهأ هب ىتأف انمسو اطنأ لضفتسا یح

 ءاش ام انثكف د ريهز ةياود ىف قوسلا لا عل « ودغلا عبات مث » فوع ن نجرلا دبع ثيدح ىف داز ( جوذتف )

 نیا داز « ب ىنلا هيقلف ١ ىرامن الا و یروثا ةياور ىفو « ةيلع نبال هون و « ةرفص رضو هيلعو ءاج مث « هللا
 ىلع یاد رم ینلا نأ » تباث نع ديز نب دامح ةيا ور فو «ةرفص نم رضو هیلعو ةنيدملا كمك نم ةكس ىف و دعس
 دنع تباث نع رهعم ةياور فو « نارفعز عدر هيلعوو» ةللس نب دامح ةياور قو « ةرفص رثأ فرع نب نهراا دبع

 «ةراص رثأ هيلعو رب ینا ىلا هاج فوع نب نمحرلا دبع نآ » كلام ثیدح لوأو « قواخ نم رضو هيلعو و نأ

 « رضولاو سرملا ةشاشب يب ىذا ىأرف ه بيهض نب زی زملا دبع ةياور ىفو « هسفن نحرلا دبع ةياور ىف هوحنو
 رثآ وه -ىناثلا نك اسلوالا حوتفم - تالمو« عدرلاو .رثالا لصالا ىف وه ءار هرخآو ةمجءملا داضااو راولا حمب

 ىلوالا ةاورلا لوأ ىف هلوق ۰ هريغو نارفعز نم عنصي بيط ق واذلاو قول ا ةرفص ةرفصا اب دارلاو , نارفعزلا

 یرابل عف ۵ ٩ ج۳۰ = م



 جاستا باتک - ۷ ۳۳
 هذهو « جوز نيح هلأس یا ةيلاح لب هذه ( راصنالا نم ةأرما جوزت و فوع نب نمحرلا دبع يقلب ىنلا لاس )

 نب دیز نب سیقلا "یا نب خفاد نب سلأ سیا بأ تنب اهنأ « بسنلا باتك » ىف داكب نب ريبزلا مرج ةأرملا
 امهظأو « هبسن قاسو شاشحلا ىبأ تنب اهنأ دعس نبأ تاقبط» نم فوع نب نمحرلا درع ةمجرت نو « لوشالا دبع
 ليعامسا هل تدلو د دعس نيا ةياور قو « هللا دبعو مسالا نحرلا ديعل تدلو » لاق ریزلا ةءاور ىف ناف « نيثنث
 ةيناتحت امهنيب نيتلمهملا حتفب رسيحلا بأ تنب ساي] ما اهنآ « سوالا بسن ىف حادقلا نبا ركذو « هللا دودو
 «راصنالا نم ةأما جوز ةئا هريخأف هلأسف » كلام ةءاور ىفو « یموالا عقاد نب سأ همماو هار هرخآو ةئكاس
 ةلكىهو ؟ اذه ام وأ كنأش ام هانعمو ؟ « میم : مب یا هل لاقف» مریغو دعس نباو ةيلع ناو ديهذ ةيادد فو
 ىنممب لعف مسا یه : كلام نبا لاقو . ةذللا لهال نالوق ؟ ةيكمم وأ ةطيسإ ىه لهو « ن وکسلا ىلع ةينبم ماهفتسا
 ىف عقوو « ءىثلا نغ لأسي نأ دارأ اذا هتك تاكو ؟ ميم هل لاقف » طسوالا ىف ىناربطلل ةياور ىف عقوو « ربخأ
 دنع تباث نع دیز نب دام ةياور ىف عقوو . فورملا وه لوالاو ميلا لدي هرخآ نونب «نيهم د نكسلا نبا ةياور
 نم ةأرما تجوزت و ةياوج ىف لاقو « اذه ام لاق » ةناوع ىبَأ دنع بیمص نب زيزعلا دبع ةياور ىف اذكو فنصملا
 لوسر قأ فوع نب نمرلا دبع نأ » فعض هيف دنسب ةرب ره ىنأ ثيدبح نم « طسوالا و ىف قاراعلاو « راصت الا

 اذک ( اتفدصآ ) هلوق . ثيدحلا « معن لاق ؟ تسرع , باضخلا اذه ام : لاقف ةرفصلاب بضخ دقو لي هلل

 « املا تقسام د ريهزو ىروثلا ةياور قو « « 1 ىلع د فارطلا اور ىفو تباث نع رعمو ةلس نب دامح ةياور ىف

 ىلع نونلا بصنب ( ةاون نذد ) هلوق ٠ ءايلا تقس کد كلام ةياور قو « هسفن نحرلا دبع ةياور ىف اذكو
 عقو اذك ( بهذ نم ) هلوق ۰ وه امهقدصأ ىذلا ىأ ادتبم ردقت ىلع عفرلا زوجو ٠ انةدصآ ىأ لمف ريدقت
 ناو ريهز ةياور قو « ديمحو تباث نع ةلس ني دا ةياور ىف اذكو « ىروألاو ةنديع نبا ةياور ىف هب مرجلا

 ةبعش ةياور ىفو , كشأ اب هسفن نمحرلا ديع ةياور ف اذکو « بهذ نم ةاو نزو وأ « بهذ نم ةاو » ةيلع

 ةياور ىف ريخالا لثمو « بهذ نم ةاون نزو ىلع » ةداتف نعو « ةاوا نزو ىلع » بیهص نب زب زعلأ دبع نع

 ةرمخ ىبأ نع ةيعش ةياور نم لو داتق نع ةنارع ىنأ قيرط نم لسم هجرخآ اکو « تباث نع ديز نب داح

 لات نم ةءاور یدوادلا حجرو « بهذ نم : نحرلا دبع دلو نم لجر لاقف لاق . ةاو نزو ىلع » سأ نع

 اومزج نيذلا نآل رکنلا وه هداکناساو « ةاون نزو » ىور نم ةياور رکنتساو « بهذ نم ةاو ىلعد
 حلص مولعم ردق ةاونلل ناك وأ هريغ وأ رمت ةاون تناك نإ ال ةياورلا ىف مو ال ضایع لاق « ظافح ةمثأ كذب

 نزوب اک رئلا یو ةدحاو دارملا ليقف « ةاوت د هلوسةب داراا ىف فاتخاو « ةاون نزو كلذ لک ق لاقي نأ

 یون ناب درو « دانید حبر ذّدموي اهردق ناك ليقو < مارد ةسمخ تناك ذشمو اء ةموقلا نأو بورا ىونب

 مارد ةسمخ هتمیق امع ةرابع بهذ نم ةاونلا ظفل :ليقو ؟ هب نزوبال ارایعم لعج فيكف نزولا ىف فلتخم را
 قويلل ةءاود ىف نأ هديؤيو « ءالما ڈک نع ضايع هلقنو یرهزالا هراتخاو ىباطخلا هب مزجو « قرولا نم
 بهذلا سم از ليقو « مارد ةسخ تموق بهذ نم ةاوت نزو د ةداتق نع رشإ نب دیعس قب رط نم

 نوکی نآ مزلتس هزال دعیتساو ؛ رهاظلا یراضیبلا هلمچ و « نراف نا هب مزجو ةيياق نبا ها مارد ةس#

 هذانسإو « اثلثو مارد ةثالث تموق د قبیل دنع ةداتق نع ةاط را نب جاجح ةياور ىف عقوو . اهصنو لیفاثم ةلالث
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 لها دنع ةاونا ةيكللاملا ضع نعو ۰ عبرو ةثالث ليو « فصنو ةلالث ليقو ءدمحأ هب مزج نکل و ؛ فيغض
 دقو « راذید عبر امز و ءاج سنا لات ثيدح رخآ ىف طسوالا ىف یار یطلا دنع عقواماذه دب وب و « راد عبر ةئيدملا
 وأ لاق اذكو « مارد ةمم نوکیف امهرد نوءبرأ ةيقوالاو ةيقوأ فصن شنلاو شنلا عبر ةاوالا : یعفاشلا لا
 وبأ مزج هيو « ةيقوأ فوءبرآلا ىمست اكفاون ىعست یهو « مارد ةسمخ عفد فوع ن, نمحرلا دبع نأ : دیبع
 ةيعانتمالا هذه « ول » تسيل ( ةاشب ولو ملرأ : زا ىنلا لاقف ) ةزاثلا ةياورلا رخآ ىف هلوق ٠ نورخآو ةناوع
 دامح ةياور ىف اذكو «« مرأ » هلوق لبق « كل هلا كراب لاقف » ديز نب داح ةياوو ىف دازو « لماةتلل ىلا یه اءاو
 نأ توجزا أرجح تعفر ولو ىنتيأر دقاف : نمحرلا دبع لاق ٠ ثيدحلا رخآ ىف دازو ديمحو تباث نع ةيلس نیا
 ةر ره نآ ثيدح ىف عقوو . هل هللا كرابب نأب ةي وبلا ةوعدلا ةباجإ ىلإ ةراشإ كلذ لاق هنآك « ةضفرأ ايهذ بيصأ
 ولو مو : لاقف بهذ نم ةاونب لي هللا لوس هيلا ىرف ال : لاق ؟ تموأ : لاق . معن لاق , تسرعأ هلوق دعب
 عرشي ام لقأ ةاشاا نأ ىلع هب لدتسا نم ىلع ركمي ناكو « مقلب ىنلا ةناعإ نم ةاشلا نأ هيف ناک حص ول اذهو « ةأشإ
 ةأرما لكل مسق هة.أر دقلف : سنا لاق » تباث نع رمحم ةراور قو . مدقت اكفيعض دانسالا نكلو « رسولا
 « فلأ یئامو فاأ فالآ ةلالث هتكرت عيمج نوکیف ةوسن عبرأ نع تام : تاق . « فاأ ةئام ةتومدعإ هئاسن نم
 مارد كلثو ريناثد هذه نوكست نأ لمتحیف « ادج ليلق سخلا ضرف ىف امحرش مدقت ىلا ديبزلا ةكرتل ةبسنلاب اذهو
 نوكُت نأ لعو . هيف ثحبلا مدقت دقو ةيلولا مآ ديكوت ىلع هب لدتساو  ادج ةروهشم نحرلا دبه لام ةرثكن آل

 "یزج ام لفأ ةاشاا نأ ىلعو لرخدلا دعب تناف اذا كردم اهنأ هيف امو هيف ةلالد الو « لوخدلا دما .
 ىلع هب لدتسي نأ نكمي ناكل ةاشاا نم لفأب ىأرس اكهئاسن ضعب ىلع موآ ب هنأ توب الولو « رسوملا نع
 هنأ لالدت-الا ىلع رکعیف اضیأو « امیلع رداقلاب هدییقت نم دي الف كلذ عمو « ةدلولا ىف ”ىرمت ام لفأ ةاشلا نأ
 ال : لاق هنع قييبلا هلن ايف یعفاشلا كلذ ىلا راشأ دقو « الوأ مومعلا مزلتسي له فالتخا هيفو « دحاو باطخ
 « متع تسيل ةملولا نوک ىف ادنتسم كلذ لمب ةيلولا كرت مب ةنأ هبلعأ الو ٠ نجرلا درع ريغ كلذي سا هلعآ
 ابلفأ امأو , امرك ل دح ال نأ ىلع اومجأو : ضايع لاق « ردي نمل ةيلولا ریثکت بلط قايسلا نم دافتسيو
 تاسو ءابقوف افةاشلا رسوملا ىلع سيت دقو « جوزلا لاح ودق ىلع اهنأ بحتسلاو « ارچا رسيت امبمو , كلذكف
 « ركذ ام هسفن لع هراثيإ ىف حیپرلا نب دعسا ةبقنم اضيأ ثيدحلا قو . ليلق دعب مايألا ىف اهراركست ىف ثحبلا
 بايحتسا هسيفو . هيلا اجاتحم ناكولو هبانتجا ةءورملاو ءايحلا مزاتسپ ءىش نع همزنت ف فرع نب نمحرلا دبعلو
 ىف بلذي امل هب رثآ نم ىلع كلذ لثم در بابحتساو « هيتجوز ىدحاب یتح ريقفلل غلا نم راثيإلا نسحو ةاخاؤألا
 هنم اريخ هللا هضوع حي دصقوي كلذ كرت نم نأ هيفو . زاج فاكتب مل ةنأ ققحت ولف « كلذ لثم فاكست نم ةداعلا
 هنه عقوتیام لوبف ةهاركو , هلام ة.ور< قيلي ام كلذ نم ىطامثي نم ىلع صقن ال نأو « بکشلا بابحتسا هيفو
 . اهوحنو ةبلأب شيلا نم قالخألا ةهازل لرا ةفرح وأ ةراجتب ءراا لمع نم شبملا نأو , اهريغو ةبه نم لذلا
 ام مهم یار اذإ اس الو ءمحلا وحأ نع هءابتأو هبا ريبكلاو مامالا لاژسو « جرزتلل ءاعدلا بایحتسا هيفو

 ۰ سورعلل رفعزتلا ذاوج ىلع هب لدتساو ۰ هريغو قولخ نم نحرملا ر 1 هيلعو سورءهلا جورخ زاوجو . دم مل
 ةرفصلا كلت نوكت نأ لايتجاب بقعت و « سابللا باتيك یف هنايب ىنأيس اک لاج رال رفدذتلا نع یبناا موم هب صخو
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 كلذ لقث دقو « ندبلا نود بوثلا ىف هزارج ىف مهتةيرط ىلع ةيكلاملل باوجلا اذهو  هدسج نود هبامث ىف تناك

 هجرخأ « قول نم ءىش هدسج ىف لجر ةالص هللا لبقب ال » هعفر ىموم نأ تیدح هيفو « ةنيدملا ءاءلع نع كلام

 ىف امبعبت نمو یعفاشلاو ةفينح وبأ كلذ نم عدمو ۰ ديعولا هلوانتي ال دلا ادعام نأ هموپفم ناف « دواد وبأ

 اذه ىلعو « هنايب یاس اك ىعدملا ف حرص وه ام اهیفو « ةحرحص یهو كلذ ىف ثيداحالاب اوکس و « اضوآ بوثلا

 ةمق قايس نأ هديؤيو خيرات ىلإ جاتحي اذهو ىلا لبق ناك كلذ نأ اهدحأ : ةبوجاب نحرلا دبع ةصق نع بيج اف

 ةرفصلا رثأ نأ اهنا . هترم ترخأت نم ىهنلا ىور نم رثك او « ةرجملا لئاوأ ىف تناك اتاپ رمدر نحرلا دبع

 «نیقفحملا هازعو ىووذلا هحجرو « هل دوصقم ريغ كلذ ناكف هتجوز ةرج نم هب تقلعت نمحرلا دبع ىلع تناك ىلا

 ؟ كيلء ءارأ ىذلا ىف ببسلا ام هانعم : لاقف« ميم د هلوق ىف امهادب نیلاتحالا دحأ لا در الصأ ىواضيبلا هلمجو

 باج اف « قولخلاب خمضتلا نع ىهنلا نم مدقت ال راكسنا مارفتسا نوكي نأ لمتو لاق ۾ جوزت هاب باجأ كلذلف

 نم دج لف هلهأ ىلد لوخدلا بیطتلا ىلا جاتحا دق ناک هنا اما . هيلا دما لو اهم یب قاعتف ىأ « تجوزت هلوقب

 هريغ مدع دنه هنم لولقلا حابةساق ةرفص هيف ناكهنأ فداصو ؛ ةأرملا بيط نه بیطتف ايش ذبح لاجرلا بيط

 مو !ريسي ناك اهعبار . هيلع كلذ رثآ قبف ةأرملا بيط نم ولو ةءمجال بیطالا ىف سالا درو دقو « نيابلدلا نيو امج

 عاون )نم هیغو نارفعز نم ناکام كلذ نم هركي ىذلا نأ ىجابلا موج هب و اهسماخ . ركتي مل كاذلف هرنآ الإ قبي

 هريرقت ةلالدب ميرحتتلا ىلع سيل لاجرلل رنعزنلا نع ىهلا نأ اهسداس . زئاج وبف بيطإ سيل ناکام امأو « برطلا

 وبآ كلذ ركذ ءاباش ناک اذإ امس الو كلذ نم ىئثتسي سورملا نأ اپءهباس . ثيدحلا اذه یف فرع نب نمحرلا دبعل

 اغوبصم ابو سبل جوز نم مالسالا لوأ ىف ناك: ليقو لاق هس_ع مايأ كلذ ىف باش نوصخزب اوناكو : لاق دوبع

 ىلع ةلالد كلذ نع هل مع ىناا ماهفتسا فو : تاق . فورعم ريغ اذهو لاق , هسرع ةملو لع ناعيل هجاوزل ةمالع

 لب ىنلا تيثأف» ظفلب ديمح نع ةبعش قيرط نم ةنارع یآ دذع «قرط ضءب ىف عقو نکل ؛ جيورتلاب صتخ ال هنأ

 یعدلا قايسلا اذ كسمتب دقف «راصنالا نم ةأ سا تجوزت : تاق ؟ تجوزنآ : لاقف سرملا ةشاشب ءلع ىأرف

 هنسحو هرثأ سرملا ةشاشب و « دمتعلا ومف ءاذه ام وأ ميم د هل لاق هنأ تایاورا رثكأ فو «ةدحاو ةصقلا نكسلو

 نم هيف دبال حاكتلا نأ لع هب لدتساو « هب افطلم هب احرف اع ليفأ ىأ نالفب نالف شب لاقي « ءرورسو هحرف وأ

 « ع» ظفل قالطال رب دفق ىلا جات هنأب هرهاظ رعشيو ؟ ال وأ اتفدصآ له لةر لو ؛ةينكلا ىلع همابفتسال قادص

 ةلقلا وأ ةرثكلا نع رابختسالا داراا نوكي نأ لات ال رظن هيفو « ةيكلاملا ضءب لاق اذک « م دقتلا ةعوضوملا

 ليلقت بابحتسا لع هب لدتساو « هرقآ لب هيلع ركذي مل ردقلا هل لاق الف « هلثم لاح قيلب اب كلذ دعب هربخيف
 « بهذ نم ةأون نزو هقادصإ ىلع کم یا هرقآ دقو ةباحصلا ريس ايم نم ناك فره نب نحرلا ذبع نال قادصلا

 تروظ ىت> ةراجتلا ةمزالم نم كلذ دعب راسیاا هل لصح اعاو ةئيدملا مدق نيح صالا لوأ ىف ناك كلذ نأب بقعلو

 ةدعاواا زاوچ ىلع هب لدّتساو . مدقت ام کب ىنلا ءاعد کہ كلذو «ربتشا ام تاوزغلا ضعب ىف ةلاعالا نم هلم

 ىح كيلا بم تجوز ىأ رظنا د عيبرلا نب دعس لوتا . ةدعلا تفوأو ابجوز ابقلط اذإ اب جوزتب نأ ديري نمل

 ايس الو كلذي تدع ةأرملا نأ لقني مل هنأ اذه ىلع ركعيو « كلذ ريرقت عقوو « امتجوزن ابتدع تضقنا اذاف اهقلطأ

 باجحلا ةنآ لوزت لبق ناك كلذ نال اعم ا:دع امهنأ ىضتفب كاذ ذإ مهلاوحأ ىلع عالطالا نکس « اهنديعت عقي لو
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 مؤلتسي ال : ریثأا نبا لاقو . كلذب مزج ام اضرلاب امونم لك نم عیبراا نب دعس قوثو الولو « نعمت اوناکف
 اذه ىفأ اح رصت اهتبطخ نم ةدعلا ف یهو عم اذإ ال ءةأرماو ىنجألا نيب ةدعاوملا عوق و نيلجرلا نيب ةدعاواا

 ابتدع ءاضقنا دعب ىف كلذ ىلع تعلطا ناو اهنک و : لاق ءاعطق ةدعلا تلخد تةلط اذإ اتال یوالا قيرطإ نوكي
 ىلا لجرلا رظن زارج هيفو . رخآ ىنجأ عم ال اماو وأ ةأرملاو ینجالا نيب ةدعاوملا نع عقو ان ىهلاو , راي اب
 « ثيدحلا دئاوف ليكتل انه هتلجمت نكل , بدالا باتک نم ةناكم ىف رکذب نأ هقح : (هيبنت) . اهجوذتي نأ لبق ةأرملا
 دیس نب یے قيرط نم بابلا ثيدح قاس مث « فلم لاو ءاخالا باب » بدالا پاتک ىف مجرت ىراخبلا نأ كلذو
 یناا ىخآذ فوع نب نمحرلا دبع انيلع مدق امل : لاق سأأ نع » هلوق ىلع هنم رصنقاف هرصتخا و ديح نع ناطقلا
 لقتسم ثيدح هنأ نظف ىرطلا بحلا كلذ ىأرف « ةاشب ولو ملوأ : عي ىنلا هل لاقف میبرلا نب دعس نيب و می مقلب
 اذه نوكو . ىراخبلا هجرخأ : لاقو ظفللا اذ ثيدحلا اذه قاس مث , ءاعالا ةلولا ركذ :ةيلولا باوبأ ىف مجرتف
 نمحرلا دبءا مالاو « اريشك كلذ عنصي ىراخبلاو « نفلا اذهب ةسرامم ىدأ هل نم ىلع خم ال بابلا ثيدح نم افرط
 ءالاتحا ءادمآ هنکل كلذ نم ءىثل بحلا ضرعت دقو « ءاعإلا لجال ال جاورلا لجال ناك امن ةيلولاب فوع نبا
 لل ىنلا لو امد ثيدح ثلاثلا ثيدحلا . با وصل اب ملعأ هتاف « ادع نوكي نم لاهتحالا اذه نایرج لمتحي الو
 ديز نا ره ہدانس ىف روكذملا داحو ؛ هدعب ىذلا بابلا ىف اک شحج ین یھ «بنيز ىلع وأ ام هان نم ءىش ىلع
 ین بحاص ةرابغ نم ذخ وب دقو , ,دعب ىذلا بابلا ىف ai اک دیدحلا ال قاغتالا بسحم هرکذ ىذلا اذهو

 « اهثک 9 بم ال هنأ ىلع عامجإلا ضایع لقن نكعا , ةاش اباک أو : لاق هلال ةدلولا رثك ال دح ةادلا نأ ةيمقاشلا نم
 ثيدحلا . هيفام مدقت دقو یضالا فوع نب نحرلا دبع ثیدخ قفاوم اذهو « ةاش رسوملا ابافأ : نورصع نأ نبا لاقو

 مدقت دقو ؛ باحبلا نا وه بيعشو « ثراولا ديد نع » یپهشکلا اور ىف (ثدا ولا دبعانثدح ( هلوق“ عبارلا

 ناختا باب » ىف مدقت « سيح املع مدأو » هرخآ ىف هلوفو « ارقادص ةمالا نّدع لمچ نم باب » ىف ثردحلا حرش

 الو « هتيلو تناكسف نمسلاو طنالاو رقلا نم امف قاأف عاطنالاب س هنا » سنأ نع ديمح قيرط نم « ىرارسلا
 وأ قيقدلا وأ طقالاب طاضيو هاون مدتیف رّدلا نخؤي سدحلا : ةغالا لهأ لاق « ىبحلا ءازجأ نم هذه نال امهنيب ةفلاخ
 ۰ نما ةب واعم نبا وه (دیهز) هلوق « سماخلا ثددمحلا . اساح هب وک نع جرم 1 ناسلا هيف لمجولو , ما قا وسلا

 نب كلام نع قورساا نحرلا دبع نب یموم نع ةميزخ نبا ةياود ىف عقوو ؛ یمالا رشب نبا وه (نايب نع) هلق

 مدقت امل شحج تنب بنیز انآ نظلا ىلع بلغي (ةأماب) هلوق . «نایب انثدح » ريهز نع هيف ىراخبلا خيش لیعاسا
 ىذمزلا ةياور نم احناو كلذ نيبت مث « مامطلا ىلا الاجر وعدي هثعب مینا نأ سنا نع نامثع ىبأ ةياور ىف ابرق
 هللا لور ماق اوجرخو اولك أ الف د ماعطلا یا هلوق دعب دازف رشب نب نایب نع یرخآ قیرط نم امات ثيدحلا اذه
 ةصق ىف اذهو « ةيآلا (ىنلا توبب اولخدن ال اونمآ نيذلا اهيأ اي ) لوزن ةصق یکذف « نيسلاج نيلجر ىأر ف الط
 بازحالا ریس#آ قف هحرشو ال واعم هق ایس مدت کد ةلاحم ال شوج تب بش ر
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 سنأ دنع شحج تاب بنيز مونت رك لاق تبان نع ديز نب دا ايثدح دادس اشو - ۱



 هاب وأ ءاهياع و ام هئاسن نم دحأ لع وأ را ینا *تیار ام : لاقف

 الع ملوأ شحج تنب بنیز ىف ین ثيدح هيف ركذ ( ضءب نم شك أ هئاسن ضعب ىلع ملوأ نم باب ) هلوق
 ىلع ءاسنلا ضعب ليضفتل ادصق حقی مل كلذ نأ ىلإ لاطب نبا راشأو « هقایس هیضتقو ال مجرت ايف رهاظ وهو « ةاشب
 ايف غلاريال ناك نكلو ۲ سانلا دوجأ ناك هنال . ا لوا نهم لک یف ةأشلإ دچ و ول هنأو , قفنا ام راہتءاب لب ضقب

 ىف ببسلا لعل : فامرکلا لاقو « ذارجلا نايبا كلذ لعف نوكي نأ هريغ زوجو « قنأثلا ىف ايندلا رومأب قلعتي
 نأ سنأ ىنأو : تلق . ىحولاب اهايا هج ورت نم هيلع هب ممنآ ام ىلع هق ركشلل ناك اهريغ ىلع ةملولا ىف بايز ليضفت
 ثيح اهتولو ىف ةكربلا نم عقو امل وأ , هيلع هيلا یپتنا ام ىلع لوح ايياع ملوأ ام رثك أب بايز ديغ لع ملوي مل نوکی
 ىف اپجورت ال ثراحلا تنب ة:ومیم لع ملوأ امل ةنأ رپظی ىذلاف الاو « ةدحاولا ةاشلا نم امو ازيخ نيملسملا عبشأ
 دوجول ةاش نم شك أ اهلع هب ملوأ ام نوكي نأ اومنتماف اتو اورضحي نأ ةكم لهآ نم بلطو کم ةيضقلا ةرمع
 نبا لاقو ۰ مهيلع ارحشف ذنم نيلدملا ىلع هللا عسو دقو « نب-رخ حتف دعب ناك كلذ نأل ةلاحلا كلت ىف هيلع ةعسوتلا
 فاطل لاو فاحتآلاب ضعب نود نوضءب صیصخت زاوج ةعلولا ىف ضعب ىلع ءاسنلا ضعب ليضفت نم ذيخؤ» : ريثما

 ةرهلا باتک ىف كلذ ىف ثحبلا مدت دقو : تلق . ايادهلاو

 ةاش نم لب وأ نم اپ - ۰
 ؛ تلا ةبيش تذب ةيفص هم نم يمص نب روصنم نع نابفس انثدح فشسوب نب د اشو - ۲

 « ريمش نم ندع باسن ضعب ىلع ب یبلا وأ »

 ىف عقو ىذلا نكمل « ابلبق ىلا نم ادافتسم امكح ناك ناو ةجرتلا هذه ( ةاش نم لأب موا نم باب ) هلوق

 نمو امبيجر ختسم ف ممن وأو ليعامسالا هب مزج اکیا رفلا وه ( فسو نب دم انثدح) هلوق . صيصختلاب هذه

 دو ةئييع نا وه نايفس نوكي نأ یامرکلا زوجو < دةذلا لهأ مالک نم ىف أيس امل ىروألا وه نايفسو « امهعبت

 هنأ اندنع هب موزجلاو « نحرلا دبع نب روص:م نع ا.ور نينارمغسلا نأب كلذ ديأو « یدنکیبلا ره فسو نبا

 نع ةدابع نب حورو ىنايرغاو عدو ید« نب نجرلا ديع ثيدحلا اذه ىور : یارب ا لاق . ىروثلا نع ىنايرفلا

 نع نآ#لا نب یو ليعامس] نب لمؤهو ىديبرلا د.حأ وبأ هاورو « ةبيش تاب ةيفص ةياور نم هولسعجل ىروثلا
 « لسرم اهئيدحو ةيباحصب تسيل ةيفصو « حضأ لوالاو : لاق ؛ ةشئاع نع ةبيش تب ةيفص نع هيف اولاقف ىروثلا
 ةياورو . هأ لسرم هنإ لاقو یدبم نبا نع رادنب نع هدروآ و « ةشئاع نع لقي مل نم لوق ىئاسالا رصن دقو : لاق

 هجرخأو ۰ هلغاف نم مو وهو « ةقئاع ركذب خسنلا ضعب ىف حلصأو « هنع هةنصم ىف ةبيش ىبأ نبا اهجرخأ عيكو
 دم نه « هل ىنلا قالخآ بات کد ىف ىضاقلا لیعامسا هجرخأو « ىدملا مكح ىبأ نب ديزب ةياور نم ليعامسالا

 ىبأ نب ايركذ نب ىح ةياور نم اضيأ ليعامسالا هجرخأو « ىنايرفلا لاق اك ىروثلا نع امهالك یدپما ديثك نبا

 :لاقو ىرولثلا نع مدآ نب يب ةياور نم هجرخأ یاسنا نأ قاولا نا معزد هيف ةش اع رکذ ىروثلا نع ةدئاز

 لمؤم كلذكو ؛ فيعض وهو ناملا نب ىح ةياور نم الإ ىئاسنلا هجرخي ملو « لاق اذک « ىبايرفلا نردب وه سیل
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 هنع هدنسم یف دحأ هجرخآ یریب زلا دجأوبأ ةشئاع هيف داز نم ىوقأو , فعض ىروأثلا نع هثندح ىف ل.ءامسا نإ

 ربظي یذلاف « داز نم یروثلا ثیدح فرعأو ظفحأو اددءرثك آ ةشلاع هيف اوركذي 1 نذلاو « ةدئاز ىنأ نإ یو

 نع هاور لیلا نب نسحلا نب دمت نب ريع نأ ليعامسالا ركذو « دیناسالا لصتم ىف ديزملا نه هنأ نیئدحا دعاوق ىلع
 نوكي نأ لمتحیو . هيف كشال طلغ وهو لاق «یح تنب ةيفص نع ةيفص نب روصام نع» هيف لاقف ىروثلا نع هيبأ
 ةأرأا جاوز ةصق ترضح ام ةبيش تنب ةيفص نال « ةباحصلا لیسارم نم ىنعي لسرم هنأ قاطأ نم ضعب دارم
 مزج امأو « هنايب أيس اک ةئيدلاب ناك ةأرملا جوزتو ؛ دعب دلوت مل وأ ةلفط ةكع تناك ام ال ثيددحلا ىف ةروکذلا
 تبداحالا نم اذه : لاقف ىنطقرادلا مث یناسلا كلذ ىلا هقيسف السم نوكي ةشئاع ركذ نودب ناك اذا ةنأب ىتاق رب

 ركذ نکسا « ةيعبان ةبيش تنب ةيفص نأب نابح ناو دعس نبا مزج اذکو « لیسارلا نم یراخبلا جرخأ ابف دم ین

 لاق ةكم مرح ىف سایع ناو ةريره ىنأ ثيدح بقع جملا بانك ىف جرغأ ىراغبلا نأ « فارطالا د ف یزاا

 هلصوو : لاق « هلثم « ی هللا لوسر تعم : تلاق ةبيش تنب ةيفص نع لسم نر نسولا نع حلاص نب نايأ لاقود

 ىف احيرص ناکسا اذه حص ول : ىزملا لاق مث . خيراتلا ىف ىراخبلا هلصو اذکو : تلق . هجولا اذه نم هجام نبا
 دحآ نع هفیعضت بيذهلا ىف لاص نب نايأ ةمجرت ىف لقني ملو انه قاطأ اذک « فيعض اص نب نابأ نكل ءامتيح
 ادحأتيأرام : « بيذوتلا رصتخم د ىف ىمذلا لاقو « مريغو ةعزز ىبأو متاح ىبأو نيعم نب ىحي نع هقيئوت لقن لب
 ةجاحلا ىضاق لابقتسا ىف رباج ثیدح ركذ امل هدیبّلا» ىف يلا دبع نبا لوق ىلع فقتي مل هن اکو « اصن, نابأ فعض
 هيلع سبتلا هن أكو لاق اذک « فيعض ملاص نب نا.أ نال اجي سبل اذه : روكذم ا اص نب نابآ ةياور نم ةلبفلا

 نب نابأ نم ةاورو اثيدح کا ربشأ وهو « قانت اب فيعض هناف سل بحاص ىرصبلا شايع نأ نب نابأب
 یکی نكلا و : تاق . روبشملاب سيل خاص نب نابأ : لات رباج نع روكذملا ثيدحلا مزح نبا ركذ امل انو ؛ ملاص
 ربشأو 0 اهريغو ىئيللا ديز نب ةماسأو جرج نا اضرآ هنع یور دقو « هل رکذ سید نيءعم نبا قيثوت

 ماسإ ريع ىلع هل ىلا فاط » تلاق ةيدش تاب ةيفص ثودح اضرآ یزاا رکذ دقو . قع) نب دم هلع ىور نم

 نركب نأ ركنأ نم لوق فءضي اذه : ىرملا لاق « هجام نباو دواد وأ هجرخأ ,هيلا رظنأ انأو نجحمب رجح ا
 ولو هتبطخ عمست نأ علاملا اف كلذ تطبضو له !هتيؤر تبث اذاو : تاق . نسح هدانسٍ ناف ء ةيژر امل
 نآ نب ةحلط نب ثراحلا نب ةحاط نب نهرلا دبع هيبأ ماو همآ ىف ( ةءفص ن دوصنم نع ) هلوق . ةريذص تناك

 هدجلو « ةحلط ىنأ نب ةحلط هوبأ اذكو !رفاكدحأ موي ثراحلا ىلعألا هدج لتق « ىجحلا ىردبعلا یشرقلا ةحلط
 لاجر » ق عقوو < مهلع دراو وهو ةياحصلا ىف فص نم هركذ لفغا دقو ٠ ةيؤر ثراحلا نب ةدءاط ىندالا

 هيلع هين اككلذ ىف موو « ىمينلا نمحرلا دود نب رمع نب ةحاط نب نمحرلا دبع نب روصنم ةنأ « ىذاب الكسل یراخبا
 برقأو « احرص اما نييعت ىلع فقأ مل ( هناسن ضعب ىلع ملل ىنلا وأ ) هلوق ٠ هطخي تارق ایف یطاشلا ىضرلا

 اب ىنلا ىنبطخ امل » تلاق ةللس مأ ىلا هل دنسب ىدقاولا هخيش نع دعس نیا جرخأ دقف « ةيلنم مآ هب رسفي ام
 هتدصع مث هتنحطف هتذخأف , ريعش نم ءیش اهيف ةرج اذاف « ةيزخ تنب بنیز تيب یناخدأف اهي هحيوزنا ةصقرك ذف -
 دائساب دحأو انا دعس نا ج رخأو « E هللا لوسر مامط كلذ ناکف هتمداف ةلاهإ نم اثیش تذغخأو ةمربلا ىف

 تذخأف » تلاق هيفو اج ورتو اهتبطخ ةصف ركذف هتريخأ ةلس مآ نأ ثراملا نب نمحرلا دبع نب ركب ىبأ ىلا حيحص



 جانا باتک ۔ ۷ ۳1۰
 هجرخأو « ثيدحلا « حیصآ مث تاب مث هل هتدصما اش تجرخأو یترج ىف تناكر يعش نم تابح تجرخأ و یلافٹ

 «طوالا» ىف قارطلا هجرخأ ام امأو « هنودب رخآ هجو نم لسم ق هلصاو انه دوصقلارکذب ل نكس اضيأ یاسنلا

 . ناك هنال كيرش نم مو وپف «نهورمتب ةلس مأ ىلع هللأ لوسد مل وأ لاق سنآ نع د. نع كبرش قوراء نم

 « یسلاو یزارلا متاح وآ هاوقو هافرض رازلاو السم ناف قلاو نب لد:ج وهو هنع ىوارلا نم وأ ‹ ظذفحلا ءىس

 لالب نب نا لس اور نم یاسنا هچرخا كاذک ةفص ةصق ىف كلذ نأ شا نع دی ثیدح نم ظ وفحا وه ااو

 ا نم لر نع رخآ هجو نم یرامتیلل حاكسلا لئاوأ ف الوطم مد دقو 0 اره نا نع ليج ن هر و

 معأ وه ام ةئاسنب دارملا نوكي نأ لمت< و ةيفص ةصق ىف هو سنأ نع ىرهزلا ةءاور نم نتا بام! جرخأو

 دا ١ تلاق سرع تفب ءامسأ ثيدح نم یارطا) جرخا دقف  ةل+جا ىف ءاسنلا نم هلأ بسا نم ىأ , هجا زا نم

 نأ كش الو « ريعش رطشب یدوب دنع هعرد نهر « هلو نم لضفأ نامزلا كلذ ىف ةيلو یزاک اف ةمطاغب ىلع موا

 هللا لوسر ىلا ةيلولا ةيسن نوکسن و « بابلا ىف یلا ةصقلا ىلع قيطايف « عادرطش : لاق هنأكف , عاصلا ف مت ندا

 لک ةياور ىف عقو اذک (ریمش نم نیدع) هلوق . كلذ ديغل وأ هريعش نم" ىدوملا فو ىذلا هنوكل ام ةيزاجب 3

 نم نيعاصب » هتياور ىف عقوف ىدوم نب نجرلا دع الإ « هركذ تمدق نم هءاع تفقو ايف ىروألا نع هاور نم

 ريكا ددملا نکل ىررألا نغ هاور نم ظفحأ ناک ناو وهو« هناور نم ليعامسالاو ىفازلا ةجرخأ « ريعش

 لع هقاو ‹ اذه ريغ ىف یمفاشلا لاق اکدحاولا نم طبضلاب ىلوأ

 ةو لاو ةيلولا ةباجإ قح تسيسساب - ۱
f2 ل ا 2م ۳  

 نیمو الو موب لو ىنلا تق و او وضو مايأ ةعبس لو نمو

 لوسر نأ امهنع للا ىضر رع نب هللا دبع نع عفان نع "كلام انربخأ فسوب نب ٹا دبع شو - ۳
 « انا ةيثولا یک هدحأ عد اذإ » لاف يي لا

 (هاالو ی هفرط - ۰۱۷۳ ثيدحلا)

 نع یمو» ی نع اد ىبأ نع وو ينثدح لاق قا نع یم الح دسم اشو ۰۱۷4

 € "شضیرلا اودوعو ¢ عادلا اوبيجأو ¢ املا اوكف 2 لاق ىلا

 نب هارّبلا لاق دب وس نب ةبوامم نع ثشألا نه صولا وبأ ن"دحبمیب را نب "نما گرم - ۰

 تیمشاو ¢ ةرانا عابناو ¢ ضيرأملا ةدايعب اا : عبد ù۶ انا و میا ىلا ان رحآ , laie نا یر بزاع ۱

 ةينآ نعو بهذلا مياوخ نع انابنو . یمالا ةباجأو « مالسلا ءاشفاو ؛ مولظلا منو « مس راربإو « سطاعلا

 ا 0 0 جام 0 ت هو 2و ۰

 مالا ءاشفإ ىف ثعشا نع ینابیشلاو هنأ وع ونا ةعبأت ۰. جاییدلاو ¢ قرتسالو ¢ ةيسفلاو رايملا نو « هضم
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 اعد لاق لمس ن لمس نع مزاح فا نع مزاح یا ی زيزولا "لبع الح لږو 4 برق شی بس 6 ۱۷۹



 ۳:۱ 0۱۷۷ ۰ ۵۱۷۳ ثردحلا

 نوردت لس لاق . سو عملا "یهو مهمداخ ذتموب "هتأرما تناکو « هسرع ىف ل للا لوسر "یدجاسلا ديس وبا

 « هايإ هتفس لك أ املف « لیلا نم تا رغم هل تن ؟ هڪ هللا لوسر تقّسام

 ( 1۸۵ 2 ۰۹۷ ۵۱ ۱۱۸۳6 ۵۱۸۲ : ىف تئارطأ - ۱۷۱ ثيذحلا )

 مامطب ةصتنع ةءلولا نأ ىلا كاذب رااف ةيلولا ىلع ةوءدلا فامع اذک ( ةوعدلاو ةيلولا ةباجا قح باب )ەلۋ

 مما صا خا امأو ‹ هتقو ىف فاللتخالا نایب مدت دقو“ صاخلا دعا ماعلا نم اماه ةوعدلا فطع نوکیو سرملا

 مدجو اهریغو باعث و دمحأ نب ليلخلا نع لوقنلا وهو « ربلا دبع نبا مهنع هلقن اميف ةذللا لهأ لوق وبف هب ةيلولا

 ۰ هريغو نر عأ عنص ماعط لك ليقو كالمالا و تمرعلا مامط لولا : ملا بحاص لاقو « ريثالا ناو ىرهوجلا هب

 :هب او ىعفاشلا لاقو . ةصاخ سرعلا مامط ليقو كالمالا لمقو « حاكنلا ماعط ةيلولا : ءقراشملا » ف ضايع لاقو

 قالطإلا دنع اهلامءّسا رهشالا نكل ۰ اههريغو ناتخ وأ حاكن نم ثداح رورمل ذختت ةوعد لك لع ةدلولا عقت

 انذو عما وهو مولا نم ةذوخأم ةولا : ىرهزالا لاقو . كلذ وعو ناتالا ةءلو لاةيف هريغ ىف دينو حاکنلا ف

 ىلع رقلا مث یدروالا مزجو « هعایتجا و ءىتنا يمن نم املأ : فارعالا نبا لاقو . ناعم نيجوزلا نال يعمو

 « دوهشلآ ىلع لادلا حتفپ یهو « ةيلولا نم معآ ىف ةوعدملا امأو « ةئبرقب الإ نسرعلا مامط ريغ ىف قلطت الا

 من واب كلذ سکعو لادلا رسکب بسالا ةوغدو لاق < ىووذلا لاق ام ىنع كلذ ىف هوطلغو «ةثلثم ىف برطف ابضو

 «حاحصلا» ايحاص هجس باب را مت یبا هبحن امو . ها مامطلا ةوعد لاد اورسکو بتلا ةوعد لاد ارحّفف باب رلا

 لاذو ةلمبم نيعب راذعالا : ةينا مئالولا نأ ضال امت یوونلا یکذو . لعأ هللاف . باب رلا ىدع یل « محلا هو

 ليقو قلطلا نم ةأرملا ةمالسل ةلموم نيس مث ءارلا نوكسو ةمجعملا مضإ سرخلاو « ةدالرلا ةقيقملاو « ناتخلل ةمجعم

 ةريكولاو . رابنلا وهو عقنلا نم ةقتشم رفاسملا مودقل ةعبقنلاو . عباسلا مویب صتخت ةةيقعلاو ‹ ةدالولا ماعط وه
 « ةببصأا دنع نخ ال ةمجعم داضإ ةميضولاو . رقتسلاو ىوآلا وهو ركولا نمذوخأم ؛ ددجتملا نكملل

 ءإ ةردملا ابا هيف لاقي راذعالاو - ىبتا« ارحتف زوجيو ةمومضم افادو ببس الب ذختي امل ةيدألاو

 ةسرخ لاقيف ءام اهرخآ ىق داز“ دقو« نيدلا لدب ةلسمبللا داصلاب اضيأ هيف لاتر سرخلاو « نوکس مث

 ىف فلتخاو . ةةيقعلا ىف دولوااب حرفلا ىنعع ةدالولل ىت امأو « قاطلا نم ةأ راأ ةمالسل اهلا ليقو ةصرخو

 ىست هل عنصت ىتااو « مداقلا اممذصب ىثلأ ةعيقنلا ليقو . نالوق ؟ هل عنصت وأ رفسلا نم مداقلا اهعنصز ىنلا له ةعيقنلا

 نونلا نوكسو ةمجملا منا خدنشلا یمسیف كالمالا ماعط امأو « لوعدلا ماءطب صاخ ةهلولا نإ ليقو . ةفحتلا

 كالمالا ماعط ىس هريغ مدقتي ىأ خدنش سرف موق نم ذوخأم ةمجعم ءاغ هرخآو مضت دقو ةلمبملا لادلا حتفو

 جو زتلا وه و كالمالا ةءلو وهو حبس م”الولا : لا ۾ بیردلا » ىف انخخیش برغأو . لوخدلا مدقنب هلال كاذ

 مس هارغا عضومو . یبتنا امهثيب راغ نم لقو سرملا وهو لو دلا ةملوو « فاتو نونب ةءيقنلا اهل لاتو

 ةلمهلا رسكب قاذحلا ركذ مهتاف دقو . كلذي ذش دقو هیشاوح ىف ىرذاملا كلذ ىف عین هتيأر مث , ةميقن كالمالا ةيلو

 نيا لاقو . «لماشلا» ىف غابصلا نبا هركذ ىصلا قذح دنع لخت ىذلا ماعطلا : فاق هرخآو ةمجعملا لادلا فيدو

 كلذ درطي نأ لمتحيو « هنه دوصق» زدق مخ لمتحو « هديق اذک نآرقلا مخ ىأ محلا دنع عنصي ىذلا وه ةعفرلا

 یرابلا حت + ٩ ج ۱ حو



 خاکنا پاتک ۔ ۷ ۳:۲

 عذب ةاش یهو ةروسكم ةانثم مث ةلمبملا حمب ةریتهلا ممالولا ىف < قئورلا» ٤ لماحلا رکذو . ةعائص لکا هقذح ف

 ةقيقعلا باتك رخاوأ ىف ابکح ىتأيسو « مئالولا عم اهركذل ىتعم الف ةيحضالا ىنعم ىف اهنأب بقعتو بجر لوأ ق
 فاقااو نونلا حتفب ىرقذلا ىف نيصوصخ م وقل تناكذإ انا لیصفت امفف ةدألا امأو ةيحضالا ىف رکذتلف الاو
 : رعاشلا لاق <« لوالا نزو ءافو مب ىلغجلا یہف ةماف تناك ناو « روصقم

 رقم انم بدالا یرنال لذا وعدن ةاتشلا ىف نحن
 ءیشلا ةلق هنظم ابنال ءاتشلا صخو  اصوصح ال اموحم اهيا اوعد ةيدأم اومنص اذا مهو دوجلاب هموق فصو

 رخآ ىف عقو دقو . ىرقنلا نم قتشم رقتتيو ؛ ةيدأملا نم لعافلا مسا نزو بدآلاو « یعدب نم جايتحا ةرکو
 سرخلاو : لاق ءقح ةهلولا باب »ىف هيل] ترشأ اک « ةنسو قح ةملولا » هلوأ ىذلا ةر ره ىبأ ثيذح

 نم دمحأ دئسم قو . فقولا لمتح و عفرلا هقايس رهاظو « كلذ ريسفت هيفو رايخلاب هيف تنأ ريكوتلاو راذعالاو
 . بوجو ىلا ريشيف ءةباجأ قح ١ فصملا لوق امأو « اهل ىعدي نكي مل» ناتخلا ةمل و ىف صاعلأ ىبأ نب نامع ثيدح
 « رظن هيفو سرعلا ةداول ةاجإلا بوجوب لوقلا ىلع قانتالا ىوونلا مث ضايع مث را دبع نبا لقن دقو « ةباجالا
 « كلام هيلع صنو نيم ضرف اپناب ةلبانلاو ةيعفاشلا روپچ حرصو « بوجولا ءادلعلا لا وفأ نم روپشاا مهل
 ینعتقب ةءادملا بحاص مالكو , بهذملا ةنأ ةيكلاملا نم ىمخللا ركذو « ةبحّتسم اهنأ ةلب انا ةيمفاشلا ضءإ نعو
 ضع نعو « مهتدعاق نم فرع اك اضرف تسیاو ةئدلاب تبجو اهنأ دارأ هن أكف ءةئس اهنأب هص رصت عم بوجولا
 ول امأ ةوعدلا تمع اذا كلذ لع نأ « ماملالا حرش » ىف ديعلا قيقد نبا ىحو « ةيافك ضرف ىه ةلبانهلاو ةيمفاشلا
 صغ ال نأو , اديشر ارح افاکم ىعادلا بروكي نأ اموجو طرشو « نيعتت ةباجالا ناف ةوعدلاب دحاو لك ضخ
 هيف ةبغرل هنيعإ صخشل ددولا دصق ررظي ال نأو « هيلي ىذلا بابلا ىف هيف ثحبلا ىتأيسو « ءارقفلا نود ءاينغألا
 نأو « هيف ثحبلا ىتأيسو « روپشلا ىلع لوالا موبلاب صتخي نأو حصالا ىلع السم ىعادلا نوكي نأو , هنم ةبهر وأ
 سصالا ىلع اراوج برفآلا ىلع اجر بزقأآلا مدق اعم اءاج ناو < ىناثلا نود هل ةاجالا تذيع قيس نف قبسي ال
 باوبأ ةعزرأ دمب هيف ثحبلا أيس اك هریغو رکنم نم هروضح ىذأتي نم كانه نوكي ال ناو ؛ عرفأ ايوتسا ناف
 ريغ ىف ةوعدلا اماف سرملا ةيلو ىف هلك اذه « ةعاملا كرت ىف هب صخري ا, ىدرواملا هطبضو رذع هل ن یکی ال نأ و
 نم ةبيش نأ نبا هجرخأ ام ىلإ ريشي ( هوحنو مايأ ةءبس ملوأ نمو ) هلوق . نيباب دعب ابیف ثحبلا یایسف سرعلا
 نب دیزو بمک نب نآ امد راصق الا موي ناك الف «مایا ةعیس ةباحصلا اعد ىبأ جوزت الو تلاق نيريس تب ةدفح قب رط
 هجرخأو « هنم اتايس متأ رخآ هجو نم قبلا هجرخأو « ینأو ىلأ اعد اومعط املف امناص ىبأ ناکف امهريغو تباث
 ةدحاو ةصقلا نال ءهوحنو» هلوقب فنصلا راشأ هيلاو « مايأ ةينامت هيف لاقو ةصفح ىلا رخآ هجو نم قازرلا دبغ
 همالك نم ربظيس اك دييقت ريغب ةوعدلا ةباجاب نمالا قالطال هحجرت ىلا حنچ هنکل فذملا هرکذب | ناو اذمو
 انيعماتقو ةيلوال لج ملىأ (نيموب الو اموب لِي ینلا تقوي مو) هلوق .ريثملا نبا كلذ ىلع هين دقو « هرکذآس یذلا
 نب ريهز ةمجرت ىف دروآ ةئاف هضرات ىف هدارم حضفأ دقو « قالطالا نم كلذ ذخأو بابحتسالا وأ باجالا ةب صاخب
 نلكف يقث نم لجر نع نما نامع نب هللا دبع نع ةداتق قيرط نم یاسناو دواد وأ هجرخأ یذلا ثيدحلا ناثع
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 موي لوأ ةيلولا : رس هلل لوسر لاق » لات ةداتق هلو هسا ام یردآ الف نا ع نب ريهز هما نكي مل نا هيلع یش

 لاق « ريهزل ی ب حص) الو دانس ما حصا ال : یراخبلا لاق « ةممسو ءاير ثلاثلاو ؛ فورعم یائلاو  قح

 « حصآ اذهو اهريغ الو مايا ةلالث صخم ملو  بجیلف ةيلولا ىلا كدحأ ىمد اذاد هلي ینلا نع هريغو رع نبا لاقو

 فلاح دقو . ها « هباجاف بمک نب ىلأ كلذ ىف اعدف مايآ ة ةءبس موآ هلهأب ىب الهنا د هيبأ نع نيريس نبا لاتو لاق

 اريهز الو نع نب هللأ د. ع کذب مل الضعم وأ السم هلي ىنلا نع نسحلا نع هاورف هدائسإ ىف ةداتق دب يع نب سو

 نا » سنأ ثيدح هبقع یتاسنلا جرخأ مث « هديجرت ىلا متاح وبا راشأو ‹ لوصوملا ىلع هحجدو یاسنلا هجرخأ

 كلذ نم حرصأو « هصيصخت ىلا وأ هفيعضت ىلا راشأف « ام سرعأ ىح مايأ ةثالث ةيفص ىلع ماقأ لس هللا لوسر
 الت ةملولا لمجو « ابفادص ارقنع لمجو ة ةيفض و ىنلا جوزت » لاق سنآ نع نسح دادس لع وا هجرخآ ام

 هيفو هجام نبا هچرخآ هلثم ةر ره ىلأ نع امم 6 دها وش ناثع عن ريهز ثبدط اندچو دقو ٠ تبدولا « مايأ

 نعو « قح ةملولا باب » ىف اهلا ترشآ ةريره ىلأ نع ىرخأ قيرط هلو , ادج فیعض وهو نیسح نب كلملا دبع

 هنأ متاح ىبأ نبا ركذ ىرخأ قرط هلو < فیمض وهو سا ركب هيفو نيبو یدع نا هجرخآ هم سنآ

 نع نسل نع وه امنا لاةف هوحن سنآ نع نسما نع فوع نع ةبواعم نب ناو يم هاور ثيدح نع هابآ لاس

 ماعطو ةنس قلا موي ماعطو 6 قح موي لوأ ماعط د لفاب ىذمرتلا هجرخآ دوعسم نبأ نعو « لسم مع ىنلا

 بئارغلا ريثك وهو ىتاكبلا هللا دبع نب دابز ثيدح نم الا هفرع ال لاو « هب هللا عمج م نمو ٠ ةعمس كلاثلا موي

 هعفر سايع نبا نعو . هتلع هذرف هطالتخا دعب هزم دايز عاسو باسا نب ءاطع هيف هخيشو : تلق . ريك انااو

 ٩ فیعض دنسپ قارطلا ةعرخأ ء ةعمسو ءاير مايأ ةيالث ماعطو « لضف نيمو ماعطو « ةنس موي سرعلا ىف ماعط 5

 دواد ىبأ ةن ءاور ف عقو دقو ءالصأ ثردحأل نأ ىلع لدي معو جف لاقم نع ولخ ال ام لك ناك ناو ثيداحألا هذهو

 یعدو ؛ باعا مو لوأ ىعد هنأ بيسملا نب ديعس نع ینغلب : ةداتق لاق و ناغع نب ريهز ثيدح رخآ ىف ىرادلاو

 كلذ تبث نا هرهاظي لمعف ثيدحلا هغاب هنأکف . ةععسو ءاير لهأ : لاقو بح لف موي ثلاث ىعدو « باجأف موي اث
 بحي ال ىناثلا فو ةهوركم كلاثلا مولا ىف ةباجالاف اثالث موآ اذا ىوونلا لاق « ةلبانحلاو ةيعفاشلا هب لع دقو « هنع

 ىناثلا مويلا ىف اوج و ىف « نجعتا و بحاص یکح دقو « لوالا مويلا ىف اجابحتساک هیف اب ایحتسا نوكي الو امطق

 بوجولا ةلب انحلاريدعاو ؛ ةنسوأ فورم هنأب هفصول ىناجرجلا عطق هبو « بوجولا اما : هحرش ىف لاقو نیبجو
 كلاثلا مويلا ىفةهاركلا امأو « ثحب هيفو دوهس» نبا ثيدح ظا رهاظإ اكسمنةنس اولاقف یناثلا امأو لوالا مويلا ىف

 اذکو « لوألا ىف وءدملا وه ثااثلا ف وعدملا ناكاذ] ءركست امبإ : ىلارمعلا لاقو ۰ را رهاظل مهضعب هقلطأف

 ةاهابملل عنص كلذ نأب رمش ةمسو ءارر هنوک قالطا نآل ديمبب سیل و نيرخأتملا ضعب هدعيتساو ینایورلا هروص
 لاق « ةيكل املا بهذ ىراخبلا هيلا حنج ام ىلا و « ابلاغ ةاهابم كلذ ىف نكي مل ةقرف موي لك ىف اعدف سانلا رثكاذاو

 رركي لو هل عد مل نم موب لک یف اعد اذإ هلع مهضعب لاق و لاق « اعوجدآ امنوک ةمسلا لهأل انبادكأ بحتسا ضايع

 ةادارمو ةمسو ءاير كانه ناك اذا ام ىلع تل الا ةدا رك ىف الا انا اذاو:فايورلا نع مدت اع هيبش اذهو ۽ ماع

 قلطأ امتإ و كلذ نم نمالا دنع نيم ويلا ىلع ةدايزلا نم فلسلا نم عقو ام لمح نكسميف كلذك هدءب امد عبارلا ناك
 هدروأ رع نبأ ثيدح اهدحأ : ثيداحأ ةمب رأ بابلا ف ف:صملاركذ مث . لعآ هللاو بلاغلا هن وكل تا الا ىلع كلذ
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 « اهتأيلف » هلوقو « نيباب دعب هيف ثحبلا ىتآيسو « اهتأيلف ةيلولا ىلا مدح ىعد اذا و ظفلب عفان نع كلام قيرطنم
 ىسوم ىنأ ثيدح اناث . اثوم ريمضلا ةداعإ رضي الو !متأيلف ةيلو ناکم ىلا ىعد اذا ريدقتلاو « !مئاكم تأيلف ىأ
 ةيلو ىلا كورت < ىعادلا اوبيجأو د هلوق : نيل نبا لاق « دارا ف مدت دن و « یعادلا اوسچاو « هيف هلوقل 506

 : ىنامركسلا لاقو . ةملولا ىلا ءاعدلاب نابنالاب ملا صیصخت ىف ىنعي هلق ىذلا ربع نبا ثيدح هيلع لد اک سرعلا
 باحيالا ىف ظفللا لامعتسا مزلوف اهريغ ىف بحتسن و حاكنلا ةيلو ف بحت روملا لاق دقو ماع « یعادلا  هلوق
 ظفالا اذه نركي نآلمشحو . ها زاجلا مو ىلع هريغ هلحو « هزاجآ ىعفاشلا نأ باوجلاو لاق عنتع وهو پدللاو

 بزاع نب ءاربلا ثيدح اهثااث .رخآ لیلد نف سرعلاریغ ماعط ةءاجا بایحتسا اما و « صاع هب داراق اماع ناک ناو
 وهو تمشالا نع صوحالا ىبأ قيرط نم هدروآ « ىعادلا ةباجإو - هرخآ قو انامثو عبسب لب ىنلا انمآ و
 ىبأ ةعباتم امأف «مالسلا ءاشأإ ىف تمشآ نع ىل ابيكاو ةلاوع وبآ هعبات » هدعب لاق مث ىبراحأ مياس ءاثعشلا ىبأ نا
 یایشا ةمباتم امأو ءهب ماس ی ثعشأ نع ةناوع ىبأ نع لیعامسا نب ىضوم نع ةبرشالا ىف فل لا ابلصوا ةناوغ
 ؛ هب ءانمشاا ىبأ نب ثعشأ نع ینابیشلا نع ريرج نع ةيبتق نع ناذئتسالا باتک ىف فل لا اماصوف قح] وآ وهو
 اور ربغ نم یرخآ عضاوم ىف هجرخا دقو < ىلاعت هللا هاش نآ بدآلا باتک رخاوأ ىف قوتسم هحرش ینآیسو

 هلق « دعس نب لبس ثيدح اممبار . راصتقالا ةتکن هذبف مالسلا ءاشفإ لدب «مالسلا درد ظفلب هركذف ةثالثلا ءالؤه
 نع ةياور ىف عقو هنأ ینامرکلا ركذو « مزاح ىبأ نع ىلمّسملا ةاود یف ( هببأ نع مزاح ىبأ نب زب زعلا دد انثدح )
 نع ةياورلا لما : تاق , هريغ را هوبآ امإ اپ ةطساو نم دبال ذإ ومس وهو « لس نع مزاح ىبأ نب ذيزولا كوع

 باوبأ ةسمخ دعب ثيدحلا حرش قأيسو « نبا ١ تراصف « نع د تفحص مزاح ىبأ نع ز زءلا دبع

 هلوسرو هللا يصع دتف ةوعدلا كر نم اپ - ۲

 نا ىضر ةريره ىلأ نع جرعألا نع باهش تا نع كلام انربخآ فّسوب ن نا دبع شرم - ۷

 یعع دقف ةوعدلا كرت نمو « مارقفلا كرقيو ءاينغألا اهل ىعدي « ةو لا ماعط ماعطلا بث » لوقي "ناکه نآ هبع

 € ا هلوسرو للا

 ةر ره ىبأ نع جرعالا نع بارش نبا ثیدح هيف دروآ ( هلوسرو هللا یصع دقن ةوعدلا كرت نم باب ( هلوق

 «هلوسدو هللا ىصع دقف ةوعدلا كرت نمو « ءارقفلا كريو ءای:غالا اهل ىعدي ةيلولا ماعط ماعطلا رش » لوقي ناک هنأ
 فرقو» ثريدحلا اذه لوا و 6 ها رم لدب ,نيك اسملاو كلام نع ی-۶ نب نعم قيرط نم لیعاالا اور ف عقدر

 اجراخ الجر رص أ ةر ره ابآ نا د ءاثعلا ىبأ كثيدح ةلثمو : لاق لاطب نبا كلذ ركذ « هعفر یضتقی هرخآ نكلو

 ىف ةمألا هلخدأ اذغو « ابأر نوكي ال اذه لثمو : لاق « مساقلا ابأ ىصع دقف اذه امآ : لاقف ناذآلا دعب دجسملا نم
 كلام نع مساقلا نب حور هيف لاقو « هعفرب اوحرص مل كلام ةاور لج نأ ربلا ديع نبا ركذو . یتا مهديناسم

 ةيلسم نب ليعامسا قيرط نم « كلام بئارغد ىف ىنطةرادلا هجرخأ اذکو . ىهتنا طب هللا لوسر لاق » هدنسب
 نمو كلام لاق اک كلام خبش یرهزلا نغ ةنيمع نب نایفسو رمعم ةياور نم لسم ةجرخأ دقو « كلام نع بنمق نبا
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 لاق نايف ةياور ىف عقو اکنحرلا دبع وه هيف یرهزلا خيش جرعالاو « كلذك جرعألا نع دان زلا یا ةياور
 دانساب رخآ خيش هيف نایفساو . هركذف « ةريره ابأ عمس هنأ جرعالا نمحرلا دبع ییئدح : لاقف ىرهزلا تلأس د
 لوقم دعس نب دايز تەم“ د نایفس قيرط نم اضرأ لسم هچرخآ ین ىلا هعقرب هيف حرص ةريره یا ىلا رخآ
 قي رط نم خیشلا وبا هجرخأ اذکو « هوحن رک ذف « لاق لي ینا نأ ةر ره ىبأ نع ثدح جرعألا ابا تعم
 ماللا نأ روظإ ىذلاو < كلذك رع نبا ثر ذح نم ادهاش هل جرخاو ¢ اعرص اعوف م ةر ره ىنأ نع ن ریس ب لو

 رئاس فالخم سرعلا ماعط ىلع تلمح تقاطأ اذا ةيلولا نأ مدقت دقو « الوأ ةروكذملا ةيلولا نم دما « ةوءدلا » ىف
 نا لاق اذط و « ةفصلا هذج تناك اذا ماعلا نک اهنا ىأ «ءاینغالا ۳ عدی » هلوقو « دقت اهنا مئالولا
 ءارقفلاو ءاينغالا نيب ىعادلا زم اذاو : لاطب نبا لاق لاق « بيجتال نأ انمآ ريقفلا كرتو یفلا صع اذا د دوعسم
 نم سائلا رش د لاقي اكةردقم « نمد ىراضببلا لاقو . رع نإ هلمف دقو « سآب 4و نكي م و دوس ىلع الك ممطاف
 : یبطلا لاقو «اذكهنأش ىذلا ماعطلا رش : لاق هن أكف هبقع ركذ ا ارش هامس امنو « مرش نم یا « ہدحو لکا
 « خلا ىعدي » هلوقو . ءارقفلا اوكرتيو ءاينغآلا اوعدي نأ ةراهاجلا ةداع نم ناك ذا « ىجراخلا دبعلل ةملولا ىف ماللا
 نأ لاملاو ءاينغالا ىعدي ىأ « ىعدي لماعلاو لاح « حلا كرت نمو ه هلوقو « ماعطلا رش ارئوكسل نایب و فانشتسا
 نع ىور بیبح نبا نأ لاطب نبا هرکذ ام هل دوشيو « ماعطلا رش وعدملا لک ال ايب هژاعد نوكف ةبجاو ةباجالا
 ءاینغالا لوالاب ىتعي « ىنأي نم نوعدتو ىتأي ال نم نوعدت « ةوعدلا ف نوصاعلا من : لوقي ناك هنأ ةربره ىبأ
 ةيا ور لوآلاو « ماعطلا سب » كلام نع يح نب يع نع لس ةياور ىف ( ماعطلا رش ) هلوق . ءارقفلا ىناثاابو
 املا یعدی اب أي نم امها » جرعالا تباث ةياود ىف « ءاينغالا اهل ىعدي ) هلوق . قرطلا ةيقب ىف اذکو , شک الا
 باور ىف غنوو ٠ ماعطلا رش هماعط نكي 1 اماع یعابلا اعد ولف ۽ ةيلولا ماعطل لاخلا عضوم قلا و ۰ هاب نم
 نمد ( هلوق و نام,جلا هنع سرحم و ناعیشاا هيلا یعدب ةيلولا ماعط ماعطلا سلب 5 ساع نا تا دح نم یارطاا

 ةياورلل ریسفت وهو « بحجب ملف یعد نمو » ةروكذملا رع نا ةاور فو « ةوعدلا ةراجإ كرت ىأ ( ةوعدلا كرت
 . بجاولا كرت لء الا قاط ال نايصعلا نآل ةءاجإلا بوجو ليلد اذه (هلوسدو هللا یصع هقأ) هلوق : یرخالا
 « هلوسرو هللا یمع دقف اهتأي ملف ةيلو ىلا یعد نم » ةناوع یی دنع رع نبال ةيارد ف عقوو

 مارک ىلإ باجأ نم ساپ -۳
 ول لاق » اس ىلا نع ةرب ره فأ نع مرزاح دآ نع شعألا نع درج ىلأ نم ”نا دبع شر بس ۷۸

 ل تابقآ عا رک لإ ”ىدُهأ ولو « ”تبجأل عا کا تعد

 نم قاسلا قدتسم وه : ةلمم» ني هرخآو هارلا فیخت و فاكلا مضب ( عارك ىلا باجأ نم باب ) هلوق
 نودام عاركملا لیقو « ريمبلاو سرفلا نم فیظولا ةر, مغلاو رقبلا نم وهو « ديلا نم خسرلا دح نمو لجرلا
 وأو « نایع نب هللا دبع وه (نادبع انادح ) هلو . هفرط “یش لک عارك : سراف نبا لاقو « باودلا نم بکلا
 وهو ؛شعاا رع ةبغش ةياود نءةبهلا ىف مدقت ( مزاح نآ نع) هلوق . ىركشلا وه یازلاو ةلمرملاب ةزج
 دید و ةلءراا حتفب ةزع ىلوم ماللا نوكسب ناملس وه اذه مزاح وبأو هيف مهعامس هلرهظام الإ هاشم نع ىوريال
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 نکل نیہن دم اناک ناو امبناف « اب رق هرکذ مدقملا دعس نب لبس نع ىوارلا راذید نب ةلس هنأ معز نم موو « ىازلا

 ؛ شعألا باععأ نم رشک لل اذک (تلبقل عارک "لا ىدهأ ولو) هلوق : دانید نبا نم رک أ بابلا ثيدح یوار

 فو « عاركلا نم لضفأ عادذلاو « رييغتلاب « عاركو عارذ » ظفلب شعألا نع ةبفش ىتيرط نم ةبملا ىف مدقتو

 ثيدحلا اذه ىف عاركلاب دارملا نأ ىلاغلل عقو اذكو حارشلا ضءب معز دقو «اعارذ بلطو اعاركدبعلا قفنأ» لثملا

 قاطأ ةنأ معذو « یزاغلا ىف هركذ مدقت ةنيدلاو كم نيب عضوم وه ةمجعملا حتفإ ميمغلا عاركب فورما ناكملا

 اذغو ءدارملا ف حضوأ "یشلا ةراقح عم ةباجالا ىف ةغل بلا نكل « ناكملا دعب ولو ةباجإلا ىف ةغل ابملا ليبس ىلع كلذ

 ءاسأ اب د ثيدح ىف ةبملا لئاوأ ىف كلذ هيجوت مدقت دقو « ةاشلا غارك انه عاركلاب دارملا نأ ىلا رو محلا بهذ

 ولو » ظفلب ثيدحلا ركذف « ءایحالا » ىف ىلازغلا برغأو « ةاش نسرف ولو ارام ةراج توتال « تاملسملا

 ىدهأ ول د اعوفرم هو سزا ثيدح نم ىذمرتلا جرخأ دقو . ةدايزلا هذمل لصأ الو « ملا عارک ىلا تيعد

 لوسراي تلاق د انآ عداو تنب مكح مآ ثيدح نم ىئاربطلا جرخأو « تبجال هل تيعد ولو « تلیقل عارک ىلإ

 لياد ثيدحلا فو . ةياورلا هذه نم هيب دافتسی و ,ثيدحلا ركذف « ةيدحلا در حبقأ ام : لاقف ؟ ةيدحلا هركنأ هلل

 لع ولو هلزته ىلا لجرلا وعدي نم ةباجإو ةيدهلا لوق ىلعو « سانلا بولقل هرچو هعضاوت و طب هّماخ یس ص

 لک أب ىعادلا رورسو ةبحا قدص الإ مامطلا ىلا ةوعدلا ىلع ثعبي ال : بلهملا لاق « لياق ءىش هيلا هوعدب ىذلا نأ

 وعدملا رزن ولو ةباجالا ىلع رب ضح كلذلف ءاهب هعم مامذلا ديكوتو ةلكاؤملاب هيلا بيحتلاو همامط نم وعدملا

 كلذك ةيدملا لوبقو ؛ شک وأ لق ال ةرعدلا ةباجإو « فل لاو باحتلاو ةلصا ولا ىلع ضل ا هيفو . هيلا

 هريغو سرعلا ىف ىعادلا ةباجإ بيسسإب - ۷

 ىموم فربخآ جرج نبا لاق : لاق دم ن جاجا انثدح ميهاربإ نب هلا دبع نم ىلع اش - ۵۹

 ةوعدلا هذه اوبيجأ » كلي هلا لوسر لاق : لوقي امنع هللا ىضر رمح نب للا دبع تعمس لاق عفان نع ةبقع نا

 مئاص وهو سرُلا ريغو سلا ىف ةوعدلا ىنأ ہللا دبع ناك: لاق ءابل معد اذا

 ماللا هذهو « ةرعدلا هذه اوبيجأ د رع نبا ثيدح هيف رکذ ( هديغو سرعلا ىف ىعادلا ةباج) باب )هلوق

 ةمياولا ىلا مدحأ ىعد اذإ ١ ىرخألا رمع نی ةياود هديتي و « نمرملا ة-هلو دارملاو « دهعلل نوکت نأ لمتحم

 نأ لمحو « كاذ نيت ضمب ىلع اهضعب لح نكمأو هظافلأ تددعت اذا دحاولا ثيدحلا نأ د رقت دقو « اهنأيلف

 هريغل و سردلل ةوعدلا ىنأي ناكف ثيدحلا ىوار همرف ىذلا وهو مومعلل ماللا نوكست
 دبع نب ىلع انثدح ) هلوق ٠

 نب لغ نع «ةباود نآرقلا لئاضف ىف مدقق دقو « طقف انه ىراخبلا هنع جرخأ ؛ ىدادغبلا وه ( ميهاربا نب هللا

 نأ ىلمتسملاوؤرع وبأ رکذو , هن ايب مدقت اک هريغ ليقو « هدج ىلإ هبسن اذه وه : ليقف ةدابع نب حور نع مهارإا

 ليضف ةيادد ىف ( عفان نع ) هلوق ٠ نقم : لاقف هنع لس اذه مدارا نب هللا ديع نب ىلع نع ثدح ال ىراخيلا

 دقو عفان وه لئاقلا ( هللا دبع ناكلاق ( هلوق : لیعامالا هجرخأ « عفان قثدح د ةبقع نب ینوم نع ناجاس نا

 ةمياو يلا كدحأ يعد اذا » ظفلب عفان نع ىرمعلا رع نب هللا دبع نع ري نب هلل دبع قيرط نم لس جرخأ
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 ناک اسرع بجيلف هاخآ مدحأ امد اذا ۾ ظفللب عفان نع بوي  قبرط نم دواد وبأو لسم هج رخأ و « بجیلف سرع
 هموق أم د وب اذهو « بجملف هوح وأ سرع ىلا یعد نم » ظفلب عفان نع یدیب زلا قيرط نم لسملو « هرم وأ
 بوجوب لاقف ةيعفاشلا ضعب ثيدحلا رهاظب ذخأ دقو « سرملا ماعطب صتخال ةياجالاب الا ساو رع نبا
 ىضاق ىربنملا نسحلا نب هللا دیبع نع ربلا دبع نا هلقنو ؛ هطرشإ هريغ وأ ناك اسرع اقلطم ةوعدلا ىلإ ةباجالا
 نم وهو صاعلا ىنأ نب نامثع نع هاتلقنام هيلع رطمیو « نیمی الا و ةباحصلا روومج لوق هنأ مزح نبا معذو ةرصدلا
 لوقلا عضنعال كلذ ناب هنع لاصقن ال نكمب نكل « اش یعدب نكي مل ناتخلا ةميلو ىف لاق هنأ ةياحصلا ريهاشم
 « ىنفءا : موقلا نم لجر لاقف مامطلاب اعد هنأ رع نبا نع حي دانساب قازرلا دبع دنعو « اوعد ول بوجولاب
 نبا نأ سابع نا نع حح دنسب قازرلا دیعو یعفاشلا جرخاو : مف ءاذه نم كأ ةيفاعال هنا : رمع نبا لاقف
 ةمفنما و ةيكل املا حاكنلا ةميلو ريغ ىف بوجولا مدعو مزجو . هتئچ ىنفمت مل ناو « لوفشم ىتإ : لاقف هاعد ناوفص
 ‹ ىح هميلولا ةوعد نايتإ : یعفاشاا ظفل و « عامجإلا هيف لقنف مهنم ىسخرسلا غل او ۽ ةيعفاشلا رومجو ةئبانحلاو
 ل اهكرت ولو « ابکرت ف دال صخرأ الف ةميلو لجر املا ىعد ةوعد لكو « سرءلا ةميل و فرعت ىا ةميلولاو
 لس ةياور ىف ( مثاص وهو سرعلا ريغو نمرعلا ىف ) هلوق ٠ سرعلا ةميلد ىف یل نیبت اک اہک وت ىف صاع هنأ یل نيب
 ثيدحلا رخآ ىف عفان نع رع نب هللا دع نع ةمايسأ ىبأ قيرط نم دواد يآ دنع عقوو «اراهفمو اهئاص بيبي رع ١ نبأ ناكو د عفان نع رخآ هجو نم ةناوع فالو ۳ مئاص رهر امنایو هدم ی جاجح نع هللا دبع نب نوراه نع
 عقوو «لمیلف ائاص ناک نافد ةر ره ىنأ ثيدح نم لساو ,عديلف اءاص ناک ناو ؛ معطیلف !رطفم ناک نافو عوف راا
 هلحو. ىرخألا ةياورلا هديؤاو « هوار ماشهريسفت نم ودو « ءاعدلا ةالصلاو» هرخآ ىف ناسح نب ماشم ةياور ف

 1 رضاحلاو لا لهال لصمو ۰ ایاضف هل لصحما ةالصا اب لغتشالف اناص ناك نإ : لاقف ه رهاظ ىلع حارشلا ضءب
 باب د ىف مدقن دقو « مئاصلا ريغب هصیصخت نكمي نکل « مامط ةرضحي ةالص ال » هلوق مومعا رظن هيفد ٠ اکر
 نب رم قيرط نم ةناوع ىبأ دنعو « اعدو ىنئأ مئاص وهو ةميل ولا رضح ال بیک نإ بأ نأ «ةميلولا ةباجإ قح
 . فرمنا مث كربو محل اعد ناص ناك ناو « لکا ارطغم ناك ناف  باجآ ىعد اذإ رمع نبأ ناك : عفان نع دم
 مل ول ةنايصلا هل لصحيال امع ةنايصلاو هتراشاب عافتنالاو هي لمجتلاو وعدملاب ك ريالاك ىرخأ دئاوف روضحلا قو
 هلوق نم فرعو « شيوشتلا نم كلذ نم یعادلل عقیام نخ الو , كاذ تيوفت ةباجالاب لالخالا و ء رضحم
 نا رطفي نأ هل بحتسي لهو ؛ لک الا هيلع بحال وعدلا نأو كلذب ةباجالا نم دوصقملا لوصح « مه عدياف د
 رطفلا لضفألاف هموص ةوعدلا بحاص ىلع قشي ناك نا : ةلب احلا ضبب و ةيعفاشلا شک أ لاق ؟ اعوطت هموص ناک
 « لفنلا موص نم جورا زوج نم ىأر ىلع اذهو « رطفلا بارحتسا ءارفلا ناو ىفايورلا قاطأو « موصلافالاو
 فالفا دوجو عم رطفلا بايحتسا قالطا دعبيو « ضرفلا موص ىف اک رطفلا هدنع زوجي الف هبجوي نم امأو

 عم امس الو ةباجالا كرت ىف ارُدع سيل موصلا نآرمع نبا لمف نم ذخؤيو . برق دق راطفالا تقو ناك نا ایسالو <
 لكأي ال نأ هيلع قشر هن وکلا هرذع یعادلا ليقف وعدلا هب رذتعا ول معن « ءاعدلا و روضحلاب مئامل سالا دورو
 ماعط لا گدحآ ىعد اذا » لسم دنع رباج ثيدح ىف عقوو ٠ رخأتلا ىف هل ارذع كاذ ناک كاذ ريا وأ رضح اذا
 نيبجولا حصأ وهو لک لا هيلع بي ال رضح ولو رطفملا نأ هنم ذخویف « كرت ءاش ناو معط ءاش ناف ء بجيلف



۳:۸ 

 حاكتلا باتک - ۷

 « بوجولا مدعب ةلب انا حرصو « لمتحم رطفاا لكأ بوجوو : هرص ىف بجاحلا نبأ لاقو . ةيمناشلا دنع

 ناف د لسه دنع رمع نا تاءاور ىدحإ ىف هلوق مه ةجلاو « رهاظلا لها لاق هبو ء« بوجولا ىوونلا راتخاو

و «ائنأاص ناك ن٠ ىلع رباج ةءاور لمحو : یووذلا لاق « معطيلق ارطغم ناك
 نمد ظفاب هيف هجام نبا ةءاور هدد وب 

 هيف نوكيو « الفن امااص ناک نم لع هلم نيمتيو « كرت ءاش ناو مط ءاش ناف « بجيلف ماص وهو ماعط ىلإ ىعد

 ديوس فآ نع «طسوألا و قفارطااو ىملايطلا هجرخأ ام هدي ور و « كلذل همايص نم جرخ نأ هل بحتسا نم ةجح

 مضو رطفأ « کل فاكتو کاخآ كاعد : هني ىنلا لافف « مئاص ىلإ : لجر لاقف « ماعط ىلإ لجر اعد » لات

 معأ هللاو « عب وت هنکل فيغض وار هدانسا ىف « تش نإ ةناكم ام وب

 سرعلا ىلا نایبصلاوءاسنلا باهذ س -۷ و

 نب نا نع ت نب زيزملا دبع انثدد ث راولا دبع انثدح كرايملا "نم نهرا دبع او - ۰

مهللا : لاقف اتم ماقف سرع نم نيابقم اناوبصو ءادن لَك ىبنلا رصبأ» لاق ةنع هللا یضر كلام
 بحأ نم من 

 < لإ سال
 ةنأ داراق « كلذ ةهارك دحأ ليختي الثل اذه مجرت هنأك ( سرعلا ىلإ نايبصلاو ءاسنلا باهذ باب ) هلق

 ديغ اخآ وه سیلو , نیشلاو ةن اتحنلاب ىثيملا وه ( كرابلا نب نمحرلا دبع انادح ) هلوق ۰ ةها رك ربغب عورشم

 اهدعب ملا مضي ( انتم ماقف ) هلق ۰ نويرصب هلك دانسالاو « دەس نبأ وه ثراولا دبعو « رو دملا كرابملا نب هللا

 « ةوقلا یهو ملا مضي ةنلا نم ذوخأم ءايوق امايق ماق ىأ « فلأ اهدعب ةليقث نولو ةجوتفم ةانثمو ةنك اس مم

 نال نائتمالا نم هنأ ىطرقلا هحجرو جار نب ناورم وبأ لاقو « مج احرف كلذ ىف ادنشم اعرسم مه ماق یا

 ال ءیثب هيلع نتما دقف كلذب همرک و 9 ىنلا ل ماق نم
 بحأ متا » كلذ دعب هلوق هدر ور و : لاق , هنم مظعأ

 مهياع ن : لاو هن اک ف < كلذي موياع الضفام ىنذي <« انتم و هلوق : لاق یسی اما نع لاطب نبأ لق و «ىلإ سانلا

ايوتسم امايق مات ىأ , میظع نزوب ءانيتم د ىرخأ ةياور ىف عقوو . هتبحم
 نبا ةياود ىف عقوو ,الیوط ابصتنم 

 ءرامتالا لئاضف ١ ىف مدقت ام لوألا ليوأتلا دیژیو : كلق . فيحصت وهو : ضايع لاق « یثع ماقن » نكسلا

 ةثلثم اهدمإ ةيناثلا ملا نوكسو هلوأ مضب «الثم ماقف د ظفلب بابلا ثيدح دنسب ثراولا دبع نغ رمعم ىنأ نع

 ىنمملاو ةثلثلا ديدعتو ةيناثلا ميلا حتفب اضيأ طبضو « حتفت دقو ةروسكم
 ىف عقو اذك": نيالا نبا لاق « مئات ابصتنم

 بصتتا اذإ لثام وبف الوثم ةثلثملا مضب لدم امت امحتفبو ةثلثملا مضو هلوأ حتفب لثم : ةفلا ف ىذلاو « یراخبلا

 نسل ا نه ىلعامسالا ةياور ىف عقوو . ما كلذ هسفن افاکم یا ديدعتل اب ىنمي الثم انه ءاجو : ضايع لاق ء امئأت

 « لئام نم یلیغف وهو ميظع نذوب « اليثم مهل جلب ىنلا ماةف 8 ثراولا دبع نع جاجحلا نب ميهارب| نع نايفس نا

 داز (ىلإ سانلا بحآ نم نأ ميللا) هلوق ٠ هالئام ىنعي » دازو هلثم جاجملا نب مدارا نع مشاه نب مدارا نعو

 ةياودىف عقوو « هقدص ىف هللاب دابشتسالل وأ كربتلل عقب مپللا ظفل ميدقتو « تام ثالث اطلاق رمعم ىنأ ةياور ىف

 ىف مدقت اک اقفتا دقو ؛ تارم ثالث اهداعأو هلثم قابلاو « مهلا مبألا د نيزعلا دع نع ةيلع نبا قبرط نم مم



 ۵۱۸۱ تدلا
۱ ۳۹ 

 دیز نب ماشه اور ىلع نآرقلا لئاضف
2ك هللا لوسر ىلا رامت لا نم ةأرما تءاجو سذآ نع

 14 یص امءمو 

 « نيأثرو ىلا ساناا بحال منا هديب یا یذلاو : لاقو أبملكف
 «تارم ثالث و ررذألا بانک یف یت ةءاور قو

 لیادب هر دم ةءاورلا هذه ق « نم رو
 بابلا ثادح ةياور

ص د وعسم نبا ىأرو ؟ ةوعدلا ىف ارك ىأر اذإ مجرب له بسا -- 45
 اعدو « مجرف تببلا ىف ةرو

يلع ایا رم "نبا لاقف « را دجلا ىلع ارس تيبلا ىف یا رف بويأ ابأ رم "نا
 ينشأ تاك نم : لاقف « ءاسُيلا ه

اماعط جل أال لاو « كراع نا نک م هيلع
 مجرف 

۱ 

جوز ةشأاء نع دحم ن مساقلا نع عفان نع "تالام ىنثدح لاف ”ليعاممإ شم - ۸۱
 اهنأ مینا 

 هبجو ىف ثفرعف ' لغدب مف بابا ىلع ماق هلي هَللا لوسر اهآر الف« ریواصت امف قرف” ترا ام هتربخآ

و هلا ىلإ بوتأ ۳1 لوسراپ تل ¢ ةيهاركلا
ا لو لا 1 تنذأ اذام 04 هلوسر "یلا

 هذه لايام : 9 ش

 نوب دعي ر وصلا هذه تاحأ نإ: للي هلا لور لاقف اه وتو اهلع دمة كل اهتيرقشا تاق تلا ؟ ةقرذلا

خدنال رولا هيف ىذلا ثيبلا نإ : لار « مقلخام اوُيْحَأ مهل لاقيو « ةماينلا موی
 « ةكئاللا هل

 ةجرتا دروآ اذکم ( ةوعدلا ىف ارکنم یار اذإ عجر له باب ) هلوق
 جا تبر لو « مامغتسالا ةروصب

ت هللا ءاش نا هئيب أس اک لا الا نم اهف ال
 تيبلا ىف ةروص دوعسم نا ىأرو ( هلوق . ىلام

 اور ىف اذک (مجرف

رأ 0 یناف نظا مف فيحمت لوالاو « دوعسم وب 1 » نيقايلا هب اور فو < سود,ع و یسباقلاو لیصالاو لمتسا
 

نع تباث ن ىدع قارط نم قبلا هجرخأو « ور نب ةبّقو دوعسم ىبأ نع الا قاعملا رثالا
 ىلأ نع دعس نب دلاخ 

 «ةروصا رك: ىح لخدب نأ ی اف . معن : لاق ؟ ةروص تببلا ىفأ : لاةف هاعدف اماءط علص الجر نا د دومسم

دورءسم ىنأ لوم وه لغرس نب دلاخو ۰ حک هدیس و
رعأ الو ىراصتالا ورع نب ةبقع 

 دو هس ن هللأ دږع نع هل ف

 ابآ رع نا اعدو ) لوق . هيلع فنأ مل نکل اضيأ دوعسم نب هللا دل عقو كلذ نوكي نأ لمتحو ؛ ةءاور

رمع نيا لاقف رادجلا ىلع ارتس تيبلا ىف ىأرف بورأ
 نكأ ملف هيلع ىثخأ تنک نم : لاقف . ءاینآ هماع انيلغ : 

ط کل معطأ ال هللاو 6 كيلع یثخآ
ا باكو ف نجأ هلص و ) عجرف ۰ امام

 42. رط لنوو هدنسم ف ددسمو ۾ عدول

ا لاق رمع نب هللا ديع نب ملاس نع ىرهزلا نع قحا ن نمر لا دبع ةياور نم ىناربطلا
 نذآف , فأ دبع ىف تسرع

 هللا دب عاب : لاقف هآرف علطاف بریا وب ليقأف یضخا د مب ییہ |ورتس دقو انذآ نميف بويأ وبأ ناكف « سانلا یا

 هركذف « ءاسنلا هيلغت نأ تيشخ نم : لاقذ  ي وي ابآ اي ءاسنلا هيلع انباغ : ايحتساو یآ لاف ؟ ردج لا ن ورتسنأ

يكب نم كسللا قبرط نم رخآ هچو نم ال عفوو
اق د هما و هانعع ملا نع جشالا نب ها دبع 1 ر

 ىنلا باصأ ليئ

 انأو : لاقن ءنمجزتل كراع تمسفآ : هت دبع لاقف  هبفو «بريأ وبأ لہفآ یح « لوالاف لولا نولخدي مي

ام لازاو هرگناف دعب ايف ريع نبال كلذ وحن عقو دقو ءفرصلأ مث ء اذه یو لخدأ ال نأ ىسفن ىلع مزوأ
 ركنأ 

 تک » ىف انيورف « بويأ وبأ عنص اک عجرب لو
 رعع نبا لخد » لاق ةبتع نب هللا دبع قيرط نم « دحال دهزلا

 ىرابلا حتف ۰ ٩ ۳۲ # م



۳۵۰ ۱ 
 ماکش باتک ۷

 ةبمكلا تاومت وا كتبي موما : لاقو تيبلا راس ركنأ هنا » فوقوم نابلس ثیدح نم روصنم ن دیعس دنعو « هقيزط نم قبولا مث بهو نبا هجرخأ نيسحلا نب ىلع نغ لسم دهاش هلو « فعض هدامسإ قو « باشلاپ ردجلا اوری الو » هريغو دوادىنأ دنع سابع نبا ثيدح ىف اهم ؛ اعرض ردجلا ربس نع یون ءاچو .هکته ف للي هلءفب جنحم نأ نکی نکل « یہا توبث مزاتسبال مالا فن و ؛ كلذل مالا نن هيف الو« میرحتلا لع لديام قايسلا ىف سيل : هريغ لاقو . ةروصلا ةبيسب ناك ىلا نأ كيدحلا ظافلآ ضعب ىف ناك ناو « رادجلا راس ةهارك ىلع لدت ةظفللا هذه قويبلا لاق . سم هجرخأو « هك نح رتسلا بذجو ء نيطلاو ةراجحلا وسكت نأ ان ماو مل هللا نأ : لاق اس ىنلا نا , ةشئاء ثیدحم جتحاو ميرحتلاب منم ىسدقملا رصن وبأ خيشلا حرصد تهارکلاب ةيعفاشلا دوهمج مزج و ۰ مدف نالتءا هزاوج ىف ناردجلاو تومبلا رتس مح امأو . رمع ثیدح نم دحآو < عاطقنا هيف دتا رع نبا ثيدح نم دواد واو « واچ نع فعض هيف رخآ هجو نم ىذمرتلا هجرخأو ؛ ديج هدانساو « را اما رادب ةدئام ىلع دعقي الف رخألا مويلاو هاب نهب ناک نم » اعوفم رباج ثيدح نم ىئاسنلا هج رخآ ام مرحلا مالا دو بجو عم هديؤيو ۰ طسوالا » ىف ىناريطلا هجرخأ « نيقسافلا ماعط ةباجإ نع کر نا لوسر یچ د نيصح نب نأر مع ییدح روضحل ا عمم دیژیو « كلام نع هريغو لاطب نبا ,اكح الصأ ول هيف اعضوم رضع نأ هل ینبنیال ةئيلا لهأ نم ناك اذإو « ركن. كانه نوكبال نأ ةباجالا بوجد ف ةيكدا املا ربتعا اذكو . ةلبانحلا یرچ كلذ ىلعو « كلذ نم هسفن ىلد فاخ نإ الإ جرخیلف اوهتني ملناف « مهم لف رضح ىح معي مل ناق ۰ ةزوارملا صو ركنا اضرلاك هلال روضحلا میرح ةيمفاش ىناثلا هج ولاو , ةباجالا همزلت مل هلبق مع ناف ء رودمحلا دعب هلك اذهو : لاق ء هب یدتقم ريصي نأ لبف كلذ هل عفو هنأ لع لوح وهو « دعق هنأ ةفينح ییا نع یحو . ةيصعملا * باب حتفو نیدلا نيش نم هيف ال جرخیلف موعنم ىلع ردقي لد ناک ناف « هب یدتفی نكي ملاذا لكأيو دعقي نأ شاپ ال : ةيفنحلا نم « ةنادلا » بحاص لاقو ٠ هناحصأ نم نو.قارعلا ىرج هءلعو « یعفاشلا صن رهاظ وهو : قلا لاق . رضع ال نأ لوالا ناك ناو « هت ردق بسحب ركيو رضع ایهدحآ : نارچو ةيعفاشال هيف كل ذك نکی نزد « رضحيلف هلجال عفر رضح اذا نم وعدللا ناک ناف رظن رذا برشك امارح ناك ناو را لوالاو  روضحلا زوجرف هيف فلتخا ام اول ناك نا |ولاق « هلا ت رشآ ام ىلع كلد ءاذملا لصف دقو ؛ ةحابالا نوري اوناک اوركي مل نذلاو ميرحتلا ىري ناك ب وأ وبأ نوكي نأ لمتحو « نيلعفلا نيب امج هب زنا ةهارك ىلع بوبأ ىبأ لعف لمحيف 5 رع نا هلعف الو !ودعق نيذلا دمت ام امارح ناک ولو ؛ هردج ترتس ىذلا تريلا لوخد ىف ةباحصا یالمخا نم رمع نبا ةصق ىف عقوام كلذ ديؤي امو ه عرولا یفخم الف هيزنت ةهارک هرکی ام ناک ناو « عجديلف ردق م ناو « نمأب دز هلازاف هتلازا ىلع ردقو مر كانه ناک نإ هلماحو « كلذ ىف ءامدقلا بهاذم لقن و ۲ اضرلا رابظ] نم كلذ ىف امل هنع هلودبرو هللا یې امم ركنم امف نوکب ةرعدلا ىف لوخدلا زرجال هنآ هيف : لاطب نبا لات لخد لف بابل ىلع ماق » اجوق هنم ةمجرا عضومد ۰ سابللا باک ىف قوتسم روصلا مد ناررو هحرش ىف أيسو روصلا ىف ةشئاع ثيدح بفئصملا ركذ مث.« بوبأ ىبأ ةصق رک ذف لثسف ؛ عجرف لس دق تربلا ىأرف سرما یعد رگ نب هللا دبع نب هللا ديبع نا » قمی هقيزط نمو بهو نبا جرخأو . « هيلپ ام لجر لك كنم : زا دمع بارصأ نم هعم رفنل لاق مش ؟ كس ف ةيعكملا تاوحت یم نالفاب : رع نبا لاقن ءرو ركلاب ریس دق هتیب اذاقف سرع ىلإ هاعد لجد تبي



 اكمل هاما ۵۱۸۲ ثيدحلا
 ا يي

 ثبيدح نم قمبلاو ک املا جرخأو . كلذ ىف رع نیاو بويأ ىبأ رخ ابي رق مدقتو كت ىح هلغدأال لاق ؟ كدنع

 لح رکذو یبو دوم ادوتسم اب ىأر هنأ ىمطخلا لو زب نب هلئأ لمع نع بوك نب دوه
 فکد ةف 14 ىلا نع اثر

 سفنلاب ممتمدخو سّرملا ىف لاجرلا ىلع ةأرملا مايق سیساپ - ۷
 ۾ ضا ل ء هم ¢ ت 0 ۱ 8

 ديسأ وبأ سرع 00 لاق لمس نع مزاحوبأ ین دح لاق ناسع وبا <A ر ییا ن کت شی هاما

 0 ےک ۰ و 1 ۶ هر ۳ من 0

 ىف تار تلب « ديسأ 4 هنأرما الا مهيلإ هب رق الو اناءط مهل عتصاف ساو لب ىلا اعد ىدعاسلا

a 4 هاما ماعطلا نم 2 ىلا خر الو 6 ليلا "نم راجح ند اوت
 0 كل ذب هد 

 دعس نب لهس ثیدح هيف ركذ « اهسفنب ىأ ( سفنلاب مهتمدخو سرعلا ىف لاجرلا لغ ةأرملا مايق پاپ ) هلوق

 باوبأ لبق مدقتو «سرملا ىف ركسال ىذلا بارشلاو عيقنلا» دعب ىذلا ىف هيلع مجرتو « ديسأ ىبأ سرع ةصق ىف

 اذك (سرعامل) هلوق ۰ « دعس نب لوس تعم د اهدمب ىلا ةياورلا ف ( لبس نع) هلوق ۰ « ةوعدلا ةياجإ » ىف

 اعدو ةيضاملا ةياورلا ف (دیسآ وبأ) هلوق . سرع لق الو سرعأ : لاقز یرهرا هرکنآ دوو ¢ ءارلا لی كيش عقو

 اف) هلوق ٠ نیبرخالا نيتياورلا ىف كلذ عقب لو « ةياخأو و ةياورلا هذه ىف دازو « هسرع ىف لب ىنلا ديسأ وبأ

 6 ااو 0 ابجوز ةينك اهتينك تقف و نم یهو « ةزءها مضب (دیسآ مأ هتآ اال مهلا ةيرقالو اماعط م۵ عنص

اورلا ف 1 تعقنا یا ةلمق مال 9 ةدح و < ) تارمم' تلب ) هلوق ٠ بمهو تاب
 یا هنطعض ااو 0 اهدمز ىلا ةء

 اذك ۾ لاق وأ تلاقثد أهدعب ىلا ةياورلا ق دازو « فيحضت وهو ددملا ظفلب « ثالث » نيثلا نبا حرش ف هتيأر

 اذك : نيتلا نا لاق , ةانثم مث ةثلثمب ( هتئامأ ) هلوق ٠ ةراجح نم ناك هنأ اده سد دوو ؛ هريغو ساعت نم نوكي

 ءايلابو واولاب هثيمبو هلو ةثام لاقر « اهدمب هتسره ىأ فلأ ديغب هةئام» ايثالث هئولوقر ةغالا لهأو عابر عقو

 ايئالث هئامآو هئام نیتفلا ىورملا تبثا دقو «ها وه ثامنا دقو هتبذأ اثم ءالا ىف حاملا تشم : ليلخلا لاقو

 1 هم نزو هنلعو « هلام لبصال و مش نزو ۳3 یخ راو لمتسالا اذک ) كاذب ةف ) هلوق ۳ ايعابرو

 ةياور فو « كاذب هتفمتأ ىوبهشكلا اور قو « مس وه اذکو « 2 2 داصاو ءاخلاب نكسلا نبال كلذك وهو

 ةئتفلا نمأ دنع كلذ لع نأ قي الو  هرعدب نمو ابجوز 7 راا ةهدخ زاوج ثيدحلا ىو . كذب هذدتت قسفلا

 ¢ ةمءلولا ف رگ ال ام برشو « كلذ لئم ف هتأرما لجرلا مادختسا زاوجو 6 سلا نم اماع بام ةاعارمو

 هعم نم نود یش ةيلولا ی موم رییس داش ذاوج هيفو

 سرلا ىف ركي ال ىذلا بارشلاو عيقتلا بإب - ۸



  - ۷ Yoحاکشا بانک .

 لاق وأ تلاقف سورعلا یه و ثم و مپمداخ هتأ 2 تناکف هس رع هم “یبا اعد یدعاسلا لا أ نأ دعس نبا

6 
 روآ ف ليلا نم تار 4 تسقنا 0 2ك نا رلوسرا "قا ام نوردتآ

 نم هطبئتسا « رکسپال ىذلا د هلوقو 8 هلق ىذلا ف مدت (سرعلا ف زکسبال ىذلا بارشلاو عقلا باب ( هلوق
 اذآ و ل رخت ال راما ءانثأ ىلإ ليللا ءا ند دما هزه لكم ف هنآل € ليالا ند هتم 0 هل وم) عمال | دیماا برا

 « ساک ار ان »يا رلوفو ؛ الا مم 2 رادلا تیساپ - ۹
 نأ ةريره ی نع جرعألا نع رانثزلا ی نع تالام یتدح لاق نا دبع ن ززا 2 اشو — ۸۶

 « جی بند اهم ”تعتمتسا اهب تعتمتسا ناو ‹ اه رک اقا نإ : ساک أ رلا » لاق ا نا ل وسر
 انه ادار سيا و « ةفادلا هانعف زما اماو ,ةئياللاو ةلماجلا ىندمي زه ريب وه ) ةارادلا باب ) هلوق

 4 علل اكةأرملا 0 ظفاب ةر رده ىبأ نع بابلا ۴ ترآ € علضلاك ةآراا اا 0 22 یل لوقو € ءاسناا عم 0 هلوقو

 انثدح» لاق ىراخبلا نأ كلذو ٠ هلوأ ىف « امو ظفلب ىراخبلا هنم هجرخأ یذلا هجولا نم ليعامسالا هج رخأدقو
 ند ةييش ىبأ نب ناهثع قررط نم ليعامسالا ةجرغأو « كلام یئدح لاق ىس والا رهو هللأ دیع نب زبزعلا ديع
 ها اذکو « اما , هلوأ و « كلام نع ایهالک یسیوالا نع ديوس ني ميهادب] نب قحا قبرط نمو دلع نب دلاخ
 ¢ ةأرملا نا » هلواو دل ن داخ قا رط نم هجرخأو 0 یمیوالا نع ىذمرتاا ليعامسا نآ قرع نم ىطاراالا
 ةقيراط ىلع كلل قست نأ « علض نم تقاخ ةأرملا نا » ظفلب دانزلا ىنأ نع نایفس ةياور نم لسم هجرخأ اذكو
 ینربخآ » كلام نع « بّارغلا و ىف ىطقرادلا دنع دوأد نب ديعس ةياور ىف ( جرعالا نع دانزلا ىبأ نع ) هلوق
 نكمل ناهس لظفل وب نلا فاسو € ةر ره اأ عمس هنأ هربخآ جرعالا وهو نره نب نمحرلا كربع نأ دان زلا وبأ

 تلخ م هءفر ةرس ثيدح نم ةارادلا ظفلب انل عقوو ثر دولا ¢ علضلاك یه ام قدحا و هما ىلع » لاق
 هلوقو طسوألا ف یارطااو ماحلاو ناپح نا هج رخ € م شون مراد « اھ رک اممقت ناو « علض نم ةأرملا

 لكى حتفل اب جودلا : علا لهأ لاقو + مپطعبا حال اب و ريك الا م” اهدعب واولا حتفو نيملا رسکب « جو اهفود
 نع لوترف نبا لقو . ند را شام وأ ضرآ رأ طاسإ ف ناكام ركل ابو « 4مشو دوعلاو طلا ایل اک بصتنم
 ىف رسكلابو ماسجالا ىف حتفلاب : ىطرقلا لاقو . رم, سبل امف رسكلاو یراا صخشلا ىف حعفلا نأ ةغللا لهأ
 حتفلاب امهردصمو سیکل اب اههالك : لاقف ىاييشلا ورمع وا درفناو . هلیق ىذلا وحن وهو « ىناعملا

 ىبأ نع مزاح ىلأ نغ ”ةرسيّم نع ةدئاز نع نعمل نیسح اندح رصن نب ”قاحسإ شاو س ۵ ۰ 2 لاو

 ۰.۰ را ىذؤي الف رخالا مويلاو لب نیژب ناك نم 2 لاق ام ین نع ةريره
 )4۷0 ۱۳۸ ۱۳۰۰ ۲۰۱۸ : ىف ةثارطأ م ۶ ثيدحلا )



er ۵۱۸۷ - ۵۱۸۵ ثيدحلا 

 ناف ( هالعأ ملضلا فیش جوغآ "ناو ؛ ملض نم "نخ "ناف ریخت ءاسنلاب اوصوتساو . . » = ۲

 « اري ءاسنلاب اوصوتساف « جوعآ ل زی مل "هتک ناو « هتک میقات بهذ

o\AYنا دبع نع "ناك انك دح وبأ اش  ùاكو لاق امہ لا ”ىضر رغ نا نع رايد  

 را بلا اوت اهذ « یش انيف ل زن نأ بیه وا هو دهع ىلع انئاسن ىلإ طاسبنالاو مالڪلا قتل

 « انطسناو انملکس

 صال فو « مدة اك ةيصولا ىف ةغل یهو روصق» ةلمبملا داصلاو واولا حتفب ( ءاسنااب ةاصولا باب ) هلوق

 وه مزاح وبأو « قاخلا هدب ىف هركذ مدقت دقو « ىعجبالا رامع نبا وه (ةرسیم نع ) هو . «ةياضولا » تاياورلا
 ؛ هراچ ىذؤي الف رغألا موملاو هاب نم وب ناک نم ( هلوق . 20.2 یاز مش ةحوتفم لم ةزء یوم نابلس ىیجالا

 ىبأ نع سم هجرخآ دقو « بدالا باتک ىف ہم لوالا حرش ىتأب ناثیدحامه « ثيدحلا (اریخ ءاسنلاب اوصوتساو

 ناک نم » هلدب رکذو « لوألا ثيدحلا رک ذر لف هيف یراخبلا خيش خيش نما ىلع نب نيسح نع ةبيش ىل ]نب ركب

 نيسح دنع تناک ثيداحأ أ ربظي ىذلاو . « تكمل وأ ری ملكتيلف قرما دوش اذاف ؛ رخآلا موبلاو هللاب نمؤي

 نم قاحلا هدب ىف مدقت دقو « رصتقا ار و بعوتسا ارو «د رفآ اعرو عمج امي رف دانسالا اذهب ةدئاز نع ىنعجلا

 « ىلع ني نيسح نع اركز نب مساقلا نع ىئاسنلا هجرخآ اذكو « ىناثلا ىلع ارصتقم ىلع نب نيسح نع رخآ هجو

 ناك نمو ه دازو ةئالثلا ثيداحألاب ىلع نب نيسح نع لیئارس) ىلأ نب قع نع ىلعي نبأ نع لیعاماالا هجرخأو
 حتفو ةمجملا داضلا ركب ( علض نم نقلخ نبناف ) هلوق . ثيدحلا « هفيض ىرق نسحیلف رخآلا مويلاو هاب نمؤي
 علض نه تقلخ ءاوح ناد نابع نبا نع « أدتباا هدى قا نبا هچ رخآ ام ىلإ ةراشإ هيف نأكو 0 نكسن دقو ماللا

 ءابقفلل ءازءف یووللا برغأو « دها# ثيدح نم هريغو مزاح ىنأ نبا هجرخأ اذكو ان وهو ريالا رصقالا مدآ

 هیبشت نم یضالا ثيدحلا ف اخال اذهو , جوعم ءىش نم قلخ لصأ نم نقاخ ءاسنلا نأ یملا ناکف میضعب وأ

 ف كلذ نم “یش مدقت دقو , هئم اباصأ نوكسا هلم ءاجوع ااو ةيبشذلا هتک انه نم دافتسإ لب « علضل 7 ةأرملا

 ررظآ اهمآ ةماقالا نال « رسكلا ینمل اديك أت كلذ ركذ (هالعأ علضلا ىف ءىش جوغأ ناو) هلوق . قلخلا هدب باتک
 نوكي نأ لمت و « نا ةفصلا هذه تابا. ىف ةغلابم علضلا ءارجأ جوعأ نم تقلخ اهنأ ىلا ةراشا وأ ءايلعلا ةرجلا ق ٠

 « جوعأ » لمعتساو « ىذألا هنم لصحي ىذلا وهو اهئاسل هيفو « اپسار اهالغأ نال ةارلا ىلعأل الثم كلذ برض
 . ءانبلا زاج ةئيرقلاب هنع زی" اذاف ةفصل اب شاپتلالا دنع نت انا « اش هنأو ةفصلل لعفأ هنأل بويعلا نم ناك ناو
 ريمضلاو « اهترسك اب نا د هلق يلا ةياورلا قو « علضلا لعال ال علضال ريمضلا ( هترسك همیقت تبهذ ناف ) هلوق

 نأ لمتح و « ام تعتمتسا ناو » هدمب هلوق هديؤيو ؛ ةأردلل نوكي نأ لمتحيو ٠ كأؤيو رکذب وهو علضال اضيأ
 اهمیت تيهذ ناو د سم دنع دان زلا نآ نع نايس ةياور ف اعر ص كاذ عقو دقو « قالطلا هرکب دارملا نوکب

 نم عیصوآ ىأ اوصوتاف» هلوقو ؛ همقت مل ناو ىأ (جوعا لزب مل هتكرت ناو) هلوق ٠ « ابقالط اهرسكو اهترسک
 هرهاظ و « لاعفتسا ءاصیتسالا نأ ريدقنلا اذه ىلع لماحلاو . یواضیبا هلاق « اهب اولمعاو نببف ىتيصو اولبفاف اريخ



efحاكنلا پاتک - ۷  
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 ازەر هما ناک ( ] ریو ءاسنلاب ( هلوق 5 قلخلا ءدب ف رخآ تامچو هل مدقق دق و 0 دازملا وه سال و ةيضولا بلط

 ةمجرتلاب هعابتاب فلؤملا راشأ اذه لاو« هجوع ىلع رمتساف کرو الو رشكس مف هيف خلاببال ثرح قفا ميوقنلا ىلا
 صقنلا نم هيلع تعیطام تدعت اذا جاجوعالا ىلع ارت ال نأ هنم ذخووف لارا عیلهآو كسفنأ اوق بابو هدعل قلا

 قو :ةسحابلا رومالا ىف ارجاج وعأ ىلع ابکرتی نأ دارلا امناو « بجاولا كرت وأ اهترشابب ةيصملا ىطاعت ىلا
 لد ريصلاو نهنم وفعلا ذخأب ءاسنلا ةسايس هيفو . بولةلا فلأو سوفنلا ةلایتسال ةارادملا ىلا بدنلا ثيدحلا
 لد اه نيعتسا و ايلا نکي ةا ما نع ناسلال ىتغال هنأ عم نم عافتنالا ةناق نوع وقت مار نم نأو « نوجوع
 نع ) هلو . ىدوثلا وه ( نرايفس ان'دح ) هلوق . ایلع ديصلاب الا متال اهب عاتمتسالا : لاق هن أكف « هشاعم
 انیف لني نأ ةبيه » هلوقب كلذ ببس نيب دقو « بنجتن ىأ (قتن انك ) هلوق . ۳ رائيد نب هللا دبع
 نأب روشإ «قو الفد هلوثو ٠ هجام نبا دنع ىروثلا نع یدپم نبا ةياور ىف اعرص عقوو « نآر لا نم ىأ «ءیش
 عنم كلذ ىف لذني نأ نوفاخم اوناكف , ةلصالا ةءاربلا تحت لخدي ىذلا نكل « حابملا نم ناک 8 وكرتي اوناک ىذلا
 ةلضالا ةءاربلاب Kae هولعفف كلذ اونمأ ةيوبنلا ةافولا ما و . مرغ وأ

 )را ميلعأو شفا اوق ) باپ - ۱

 کم 'ىبلا لاق » : لاق ا دبع نع عفان نع بوپآ نع ديز نب اح انثتدح نامنلا وبأ ازم - ۸

e 0 0 1 a 9 ۳ ۰. 2 ۷ ۳ىلع ةيعار ةأرملاو « لوثسم وهو هلأ ىلع عرار لجرلاو «لوئسم وهو عرار مامالاف : لوثسم کلکو عيار ملك »  

 «لوئسم کو عياد ملك أ . لوئسم وهو هدیس لام ىلع عار "زبءلاو ¢ ةلوئسم ىهو اهجوز تاپ

 رع نا شیب دح هيفدروأو 0 ميرحتلا ةروس ريسفت ۴٤ اهريسفت مدقت ( ارا ميلهأو كسقنأ او باب ) هلوق

 لوئسم وهو « هتيعر ةلمج نم هسفنو ءرأأ لهآ نال ةرهاظ هتقباطمو « هتيعر نع لوئسم ماكو عاد کو
 ف ثيدحلا حرش قأيسو » هرهانم باتجاو هلأ رماوأ لاثتما و « رانلا نم ماو لد صرع نأ رمآ هال مع
 ىلاعت هللا ءاش نا قوتسم ماكحألا باتک لوأ

 لهألا عم ةرّشاملا نسح ساپ - ۲
 نب ”ءاشه انثكلح سنوب نب 'ىسيع ان رمخأ الاق رجح“ نب ىلعو نمحرلا دبع نب ناب اشر = 44
 انتو "ندهامتف 0 ةرشع ىدحإ ىلع » تلاق ةثئاع نخ ةوره نع ةورع نب ۳ دبع نع

 « قرف لپسال « لمح سأر ىلع ثخ _لمج مل یجوز : ىلوألا تلاق ٠ ئيش (نیجاوزآ رابخآ نم نمتکیال
 رج ذآ ءرکذا نإ « هَرَذأال نأ فاخأ ین ربع تبا ال یجوز : ةيناثا تلاق ٠ لقتنيف نيمت الو
 ليلك یجور : ةعبارلا تللاق ۰ قلعأ تسأ نإو ¢ "یلطا قطنأ نإ 6 قدما یجور : هجا ما راق ر

 الو « ديمأ جرخ لاو « كمف لسد اذإ ىجوز : ةسمالا تل . ةماس الو اخ الو رق" الو رحال « ةمام
 لسالاب نابي )١(



(où ۱ ۵۱۹۰ - ۵۱۸۸ ثيدحلا 

 7 الو , "فهلا محطضا ناو « "فتا برش ناو ' ف لک نإ ىجوز : ةسداسلا تلاق . دع ” اره لأب
 مج وأ كلف وأ ك جش ¢ باد 42 وأد لک, ءاقابط - »ایایف وأ ابیغ ىجوذا ةعباسلا تلاق . . ثبلا لعبا "نکا

 «داملا / عف ر ىج وز : ةعساتلا تااق . بنر ذ یر حلاو + ا سم "سا یجوذ : ةعماثلا تلا . كلل
 نم ريخ كلام « 2 كلك و جوز : ةرشاملا تلاق . دانلا نم تيبلا بيرق « دامرلا مب طم ؛ داجنلا ليوط
 تلاق . كلا توه نهن 4 نفی زا تود "نم اذاو « حرامال تالواف « ك راپل ”تاريدك لر ل« « كاذ

 یخ و « ید محش نم المو « ذآ لح نم سل عید رب اف عزتذ بأ یجوذ : عرشه ”ةيداحلا

 هدنعف « رقتمو رسئادو « طی ليهص لهأ ىف ینامغ ) قشب ةمينغ ” لها ىف ىلدَجو « یمقن "ىلإ تب
 او « 7 مار اهم وكس « عرذ ىلأ مأاف عید بأ 1 حقنا و ؛حیصنأف ۰ دقرأو 0 لوقأ

 5 اف ¢ عرذ يأ تنب ۰ فا عا ءارذ همش ¢ ةبط هم "لسمك هضم ¢ عدز ىبأ ی 1 اف عرذ ىلأ نإ ٠١ حسف

e : 528عدز یآ ةيراج ٠ اهم راج ”ةظيغو ١« اهناسک + لمو ۽ اا  » shش  
 4 ضخم : ”باطؤألاو عدز وبأ ج تح تلف اشيشمت n المت الو ءائيقنت اةتريم 0 2 الو ایش انّديدح تیا ال

 الی ءدمب تکی ¢ اهحكسنو یقلطف «نینامرب اهرم ۷3 تم نم نایعل ع : ی دلك اه ناو اممم اما ولف

 « عرز ما ىلك لاقو «جوز حار لک نم ىناطعأو ایر ات “لع حا !رأو « ایط خو اهم ب بکرر ءايِرَس

 : يي ني لاق ةشئاعتلاق . 00 أ دارم غابام و هيناطعأ ا تلاق « كلهأ یریمو

era: ۱8 اذه دم اپا  

 تلاق ةشئام نه ةورع نع ”ىرهزال نه رمعم ان ربخأ ماشه ايتكدح دمع نب للا 5 د 0۰
 اوردقاف « فريمنأ نأ تنك ىتح رظنآ تز اف ظنا انأو هلي هللا لوسر یر مهب رحم نوبملي شل ناك
 وبلا م عمسل نسل ةثيدحلا 4 0 راحل ردق

 ةياكرحلا هذه هلي ىنلا داررإ نأ ىلع ةمجرتلا هذبي هبن : ريئملا نبا لاق ( لهآلا عم ةرشاعملا نس> باب ) هلو
 هقاس ايف سیا و : تلف . لهالا ةرشاعم ىف ناسالا یهو « ةيعرش ةدئاف نع ا عرز مآ تیدح ینعا -
 نه ةد املا تیل و ¢ هفقوو هعار ىف فالتخالا نایب قأیسو 6 ةياكدلا دروأ لر ىلا ناب حييرصالا ىراخبلا
 مآ ك ثيدح حرش دقو ؛ ىذهرتلاو قاسنا هيلع مجرتام اهنم : : ىرخأ دئاوف هل أس لب « ركذ ابف ةروص ثيدحلا
 وأو « هنع هتیاور نم ظفاحلا ليزيد نب ميهاربأ | .زچ ىف كلذ انيور , ىراخبلا خيش سيوأ ىنأ ن ليعامسا عرز



۳6۹ 
 حاكنلا باتك - ۷

 هيف هيلع بقمآ و « مددع ظفحال للا لهأ نم ةدع نع لة ةنأ ركذو « ثيدحلا بیرغ » ىف مالس نب ےساقلا ديبع

 درفم فيلأت ف اممم لک ةبيتق نب دمت وبأو ىروباسوناا رب رضلا دعس وأ عضاوم
 «یراخبلا حرش ۳ ف ناطقاو «

ث حصان نب ديبع نب دا مث راكب نب ريبزلا اضيأ هحرشو «مساق نب تباثو
 ىذاكلا قعإ مث یرابن لا نب ركب وبآ م

 نب ميكحلا دبع مساقلا وبأ مث ء امهريغ نحو ةديبع يأ نعو تيكسلا نب بوعي نع هغمج هلأ ركذو درفم ءزج ىف

 هدعب حارشلا بلاغ هئم ذخأو ؛ اهعسوأؤ اهعرجأ وهو ضايع یضاقلا مث « قئافلا » ف یرشخرلا مث ىرصملا نابح

 فورمملا وهو « ىنثذح م رذ یا اور ىف ( نم رلا دبع نب ناماس انثدح ) هلوق ٠ هورکذ ام عيمج تصخل دقو

 یعیبسلا قت ىبأ نبا ىأ سئوب نب ىتيعو ميلا نوكسو ةلمهملا مضب (رجح نب ىلعو) قتشمدلا ليبحرش تنب ناب

 ىنأو لسم ةياور ىف ( ةورع نب هلا دبع نع ةورع نب ماشه انثدح ) هلوق . ىليعامسالا نع كاذک اب وسنم عقوو

اشه نع سنوي نبا ىميع نع ةفيفخ نون و محب بانج نب دحآ نع لعب
 اذهو ءةورع نب ها دبع ىخأ ىتربخأ و م

 شابللا ق ىقأيسام هلثمو « ةطساو هل اغأ امه لخدأ كيد هيبأ نع هثيدح ىف ةورع نب ماشم عقو ام رداون نم

 نيالا ةطساوب ةياور ةبملا ف هل تضمو « ةورع نع نع هيخأ نع ةورع نب ماشه نع بيهو قيرط نم

 ىارحلا دواد نب دحأ نع ضايع ىكح نکل « هقايسو هدانسا ىف سنو نب ىسيع ىلع فاتخ لو « هيبأ نيبو هنيب

 هلأ دیبع وبأ هاکح اذكو « هلک اعوفرم هلرطب هقاسو « لزب ينلا نع ةشناع نع » هلوأ ىف لاتف ىميع نع هاور هنأ

 اذكو نيرعلا دبع نب ديوس بيطخلا هاكدح ايف الصفم ةياود لع سنوي نب یمیع عباتو سنوب نب ىببع نع هناب

 غارفلا دنع ابلصو نم ركذأو اقيلعت هتباور ىتأتسو « ماشه نع امهالك ماسحلا ىلأ نع ةملس نب ديعس

 نع هاورف« دارفالا » نم فا ءجلا ف ینامترادلا هجرخآ ايف ىدع نب مثيلا میفلاخو « ثيدحلا حرش نم

وصو « للعلا ىف ىنطقرادلا هأطخو « هيب نع ةورع نب یح هيخأ نع ةورع نب ماشه
 « ةورع نب هللا دبع هنأ ب

 دنع امهتياودو بعصم نب هللا دبعو یهدواردلاو « سل دنع امهتياورو روصنم نب دابعو دلاخ نب ةبقع لاتو

 وأو « یقاریطا داع هتي اورو دانزلا نآ نب نجرلآ دیعو . ه:ع هيا هجرخأ (ف سيرأ واو « راکب نب ريبزلا

هيبأ نع ةورع نب ماشه نع مباك کک ىف ةل وع ىبأ دنع هتياورو ةبواعم
 « ةطساو امهنيب لخدأو , ةطسا و ريغب 

 نيب و « عوفرملا لد رصتقا نکل ةورع نغ نامور نب دزب نع ةورع نب ماشه نع هاورف اضيأ دلاخ نب ةبقع اضرأ

 نپ ديال نع یحم ىبأ نب هارو اضيأ سیرآ وا هاور دقف عوندع كلذ سيلو ىامقرادلا لاق , رازبلا كلذ

 دبع نب دم دوسالا وبأو دانزلا وأو ةورع نب هللا دیع نب رگ هديف> اضيأ ةررع نع هاورو « ها نامور

طإ هقایس ةورع نب ماشه ىلع رکبو هنم عوفرلل ىلع رصتقي ناك هنأ الا لفون ن نا
 ةورع ناك ۱:۱ لوقيو هلو

 ببسلا وه اذه لمل و : تلق . دواد نأ نع هتلثسا ىف یرجالا ديبع وبآ هرکذ « هنم ةعطقب یفسلا ىف كاذب انئدح

 لاقو ؛هيإأ ريغ نع نكل دحآ نب هللا دبع نع یارطا هن ثدح دقو و ربك عه هد: سه ىف ه< رم دو كرت ىف

 مال عین ىبأك كل تنك ه نيحيحصلا ىف هنم عوفرملا : تاق . ةورع نب ماده الا همن رب مل دوسألا وبأ لاق ليقملا

 روم نب دامع ةاور نم هلك اعوفم حیحصلا جراخ ءاجو « ةشئاع لوق نم هاب و < عرز
 هفاسو یاسالا دنع

 ىأو ناب ةثئاع تلاق ٠ حرز مال عرز ىبأك كل تنك: ب هللا لور ی لاق » هظفاو ليوأتلا لبةيال قایسب

 هللا دبع ةياور ند اضيأ اعوفرم ءاجو « هلك ثيدحلا قاسف « ءاسن عمتجا : لاق ؟ عرز وبأ ناكنمو هلا لوسراب
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 « ةورع نع ةئيدملا لهأ نم هريغو ماشه نع رشعم وبأ ءاور اذكو « راكب ن ريبزلا دنع ىدرواردلاو بعصم نبأ
 نب هللا دبع نب رع نع دحاولا ديع نب مساقلا ةياور نم یاسنلا هچ رخآ اذکو « اضیا ىدع نب ميما ةءاور یهو
 لبنح ةياور رهاظ اذکو « ضايع لاق كلذک « سو نب ىسيع نع دواد نب دمحأ ةباور ركذ تمدق دقو « ةورع
 تنك : رام هللا لوسر یل لاق » هدنع هلوأ ناف مدقتملا هدنسب ةيلس نب ديعس نع ليعامسا نب ىموم نع قحخ) نبأ
 الف ةورع وه اشنا لعاف نوکی نآ لمح ضايع لاق « عرز مأ ثب دح ثدي اما م « عرز مآل عدز تاک كل
 نکل « ىزوجلا نبا كلذ ىلا هقبسو ۰ مو هادعام نأ معزو هب مر لامتحالا اذه ىطرقلا ذخأو . اعوفرم نوکی
 دحاولا دبع نب مساقلا ةياور ىف كلذو « ثدح لب هللا لوسر أشنأ مث » ةحيحصلا هقرط ضعب ىف نأ هيلع ركمي
 یوقبو .لاتحالا قتئاف ,ثدحي ما هللا لوسر اشنا مث « خرز مال عرز ىبأك كل تنكو هظفلو اهلا ترشأ ین
 نم اموفرم هلك نوکیف اهرفأف اهفرعو ةصقلا عمس مقلب ىنلا نوكي نأ ىضتقي هعفر ىلع قفتلا هيبشتلا نأ هعيمج عفر
 نیحیحصا ىف تبثام هنم عوفرلا نا داقنلا نم امهريغو بيطخلاو ینطقرادلا لوقب دارملا ن وكيو « ةيدحلا هذه
 اوديري لو طقف ةيبشتلا وه ةشئاع نم ةصخلا عمس امل قبب ىنلا هب ظفلت ىذلا نأ وه ةشئاع لوق نم فوفوم قابلاو
 اک امهاو قلي ىنلا ىلا امناهتنا ىلا اهئادتبا نم ةصقلا صق بسنف كلذ سكع نم نوكيو ؛ كح عوفر ٤ سیل هنأ
 لاتو ) لثم وهو ةرشع یدح) ةعامج سلج ريدقتلا : نيتلا نبا لاق ( ةرشع یدح] سلج ) هلوق . نایب أيس
 قو نوئلاب « نملج ه لسم ىف ىربطلا ىلع ىبأ ةياود فو « تسلج » ةناوع ىبأ ةياور قو ( ةنيدملا ف ةوسأ
 ةدايز ىطرقلا لاق « نممتجا » لب ىبأ ةياود فو « تعمتجا و دیبع ىلأ ةياور فو « عمتجا » یاسشا ةباور
 ىوجنلا او ساو إل ىلاعت هلوقب اهل اودهشتساو ةيبرعلا ةا نم ةعامج اهتیئا دقو ثيغاربلا ولك أ ةغل ىلع نونلا
 : رعاشلا لوقو « هکئالم مكيف نوبق اع » ثيدحو ( مهنم ريثك ارصو اومعف ) ىلاعت هلوقو ( | وملظ نذل
 . : هلوتو « ةبراقأ طبل سلا نرصعي ناروح د

 لذعي مملكسف یوت ل "خال ءارتشا ىف ین ومولب
 كينأتلا الو ةينثتلا الو عملا ةمالع حلي ال نأ یهو ةروپشاا ةغللا ىلا ةغللا هذه در ةاحنلا ضفب فلک دقو

 القن ابتوبث دعب كلذ ىلإ جاتح الو « رظن الاغ ىف تاريدقتو اهوجو اهل جرخو , ءامسالا ىلع مدقت اذإ لعفلا ىف
 : هب وییسلاق « عملا عم لعفلا ديحوت وهو نيديحصلا ىف عقو ام ربشآلا : ضادع لاقو ٠ لمآ هللاو الامعتسا مو
 ام هج وو امو « اوماق لب ماق كموق لوقتف فذح مل مسالا مدقت ولف كموق ماق الثم لوقت « ررظ ام ءافتكا فذح
 ىلع وأ « ةمالع فرح ال ريض اذه ىلع نوالاو « نعمتجا » ىف ريمضلا نم الدب « ةرشع یدح] » ن ؛ نأ انه عقو
 ضءب ىف نأ ضايع رکذو ٠ ىنعأ راوفاب وأ« ةرشع ىدحإ : ليقف ؟ نه نم : لبق هناک فوذع ادم ر هنآ
 ةرشع یدح] نم لدب ومف عفرلاب وأ یعآ راضا ىلا جاتحا بصنلاب ناك ناف : لاق «ةوسأ ةرشع ىدحا » تاياورلا
 زوج دقو . ها نیمتب سیلو مهانءطق نم لدب وه : ىدراغلا لاق ( اطايسأ ةرشع ىتاثا مانطعقو ) ىلاعت هلوق هنمو
 نب هللا دبع نب رم قيراع نم یاسنلا دنع ببس ثيدحلا اذه عقوو . هحرش لوطي لیوأتب ازم نوكي نأ هريغ
 ىتكسا : مس ىنلا لاقف - هیفو  ةيقوأ فلأ فلأ ناكو ةيلهاجلا ىف ىبأ لام ترفن» تلات ةشئاع نع ةورع نغ ةورع
 دنسپ ناجح نب مكسحلا دبع مساقلا وبأ هجرخأ ايف رخآ ببس هل عقوو « عدذ مال عرز ىباك كل تنك ىناف ةشئاعاي

 ىرابل من ٩ جاك < م
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 () یرفاخلا نيج نب دوسلا نص ثراحلا نب ورع [ نع ] نحل ا نب ساقلا نع ريف نب ديعس قيرط نم لس هل

 نع هاري اب ةيهتاع تنأ ام : لاقف < مالك امهندب ىرج دقو ةمطافو ةدئاع ىلع هلل هللا لوسد لخد و لاق

 ىدحإ امبف ةيرق تناك : لاقف « ام مع انثدح هيا لورا : تلاقف . عدذ مأ عم عرز ىبأك كلثمو ىلثم نا ء یہا

 یا ةياود ىف عقوو ۳ پذ کا الو pr مب انجاوزأ ىكاذت نيلاءت ناقف « فول لاجرلا ناکو « ةأما ةرشع

 : لوقتف ء عدز مأ هنأ ساو عدز ابا ىنكي لجر ناک, ظفاب هحيص ىف ةناوع ىلأ. دنع ةورع ن مایه نع ةيواعم

 ني ريبزلا ةياور ىف عقوو . «عرز وبأ ی لعفو < عدز وبأ ىتهركأو ٠ عدز وبأ یاطعأو , عدز وا یل نسحآ

 . عرز مال عرز ىبأك كل انآ ةشناع اب : كلذب ىنصخم لاقف هئاس ضعب یدنعو جلب هللا لوسر “لغ لغد » راكب

 ناكو نمل نوطب نم نظب 5 ناك نملا ىرق نم ةيرق نإ : لاق ؟ عدذمأو عرز یا ثيدح ام هللا لوسر اي : تاق

 دافتسیف « بذكن الو مبيف اع انتل وع رکن ناف نیل اما : ناقف ساب ىلإ نجرخ نهئناو « ةأ سل ةرششع یدح) نونم

 مزح نب دمع وبأ دافأ و . کم یکن ہا ميلا ةياور ىف حقو نكمل « نهدالبو نرمی ةبج ةفرعم ةياورلا هذه نم

 سیو آ ىلأ نبا ةياور ىف عقوو « نملا لهأ نم نبنأ ريبزلا ةياور قاری وهو « معشخ نم نك نبنأ ضايع هلقن ابیف

 لوق ىوونلا مث ضايع کحو « ماشه نع دلاخ نب ةبقع ةياور ىف فاسنلا دنع اذکو« ةياهاجلا ىف نكن هنأ هبآ نع

 وهو هركذأ ىذلا قبرطلا نم الإ عدز مأ ثيدح ىف تاروكذملا ةوسنلا ىم ادحأ لعأ ال : « تامل د ىف بيطخلا

 قب رطلا نم روك ملا کلا دبع ىماقلا وبأ اضيأ هقاس دقو : تلق . راك-ب نب ںیہ زلا قيرط نم هفاس مث ءادج بیرغ

 رك ف : لاقو ةلسراا قيرطلا نم هفاس مث « هدنسب راكب نب ريبزلا قيراط نم هقاس هئاف اهركذ تمذق ىتلا ةلسرملا

 ۔ راكب نب ديبزلا قايمس ىنعي - هيفو : یوونلا لاق مث , ةكتاع عرز مأ , حاشولا » ىف ديرد نا ىمسو « هوحن ثيدحلا

 ددرم ةعبارا و ؛ بک تاب روصقم ةدحولا ددشا و ةلمرملا عضب يح ةثلاثلا مار «ورع تذب ةرع امسا ةيئاثلا نأ

 , 29 دبع نإ سوأ تنب ةنماثلاو « ةمقلع تنب ىح ةعباسلاو « دنه ةسداسلاو « ةثزك ةس الا و« ةءوزه ىبأ تڑپ

 ةيراجلا الو همأ الو عدز ىف ادا الو نپجارزا و ةعساتلا الو ىلوالا مس مو « ها مفرالا تنب ةشيک ةرشاعلاو

 مو ماکو هدرز حارشلا نم ةءاج هعين دقو < عدز مأ هعجوزت ىذلا لجرلا الو عدز وبأ ابجوزت ىلا ةأرملا الو

 یه ابمسي مل ىلا مو ريبزلا دنع ىلوآلا ناف كلذك سياو « نيديحصلا ةاور بيةرتك ريبزلا ةلاور ىف نميئرت نأ

 یه ريبزلا دنع ةعبارلا و « انه ةرشاملا ىه ريبزلا دنع لاو « انه ةن املا ىه رييزلا ةياود ىف ةيناثلاو « انه ةعبارا

 « انه ةيماخلا یه هدنع ةعباسلاو « اذه ةعباسلا ىه هدنع ةسداسلاو « انه ةعيئاتلا یه هدنع ةسماخلاو « انه ىلوالا

 نم ريثك فاتخا دقو . انه ةثلاثلا ىه هدنع ةرشاعلاو « اذه ةيناثلا ىه هدنع ةعسانلاو ؛ انه ةسداسلا ىه هدنغ ةنماثااو

 ةياور ىف معن . نوتيمست عقي ملذ] « هيف ريخأتلاو مدقنلل رثأ الو كلذ ىف ريض الو ٠ نويترت ىف ثيدحلا ةاور

 «ةدح ىلع نيج اوذأ نحدم ىتاللا ةسؤلاو ةدح لء نوجاوزأ نمذ ىتاللا ةسخلا قايس یهو ؛ ةبسانم ةبلس نب كيم

 ءالؤرف « ةسماخلا ركذ دنع ةورع لوق ىف كلذ ىلإ راإأ دقو « انه ةسداسلا لوق ىلع مالكا ىف نويدت رم ىلا ريشأسو

 نم نظيف « دادعالا قايس ىف ةغل الا حم ةيمسألا نم امف امل امصوصخم ريبزلا ةياور ىلع تهن امنو ؛ نوكشي سم

 قرت ىلإ جاتمي دنساا رئاسو « ةباصالا ىف روكذم ريغ ربج ني دوسألا (۱)
 هودبع : یرخآ ةفسل ق (۲)
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 لب كلذک سولو , هريخ تب ال یچوز تلاق ىلا یه ورع تذب ةرع تب ىلا ةيئاثلا نأ كلذ ةقيقح ىلع فقي 1

 (ندفاعت و ندهاعتف ) هو ٠ ةيئيحلا هذه نم ةدئاف هيلع هيبنتللف خا اذکهو « بنرأ سم سهلا ىجوز تلاق لا یه

 سیو ىبأ نبا ةياور ىف ( نمتکی ال نآر هلوق ٠ ادقع نهرئام# نم قدصلا ىلع ندقعو ادرع نوسفنأ نمزلا ىأ
 قو « نقدصلو نپجا رزآ نتمني نأ فاربطلا دنع ةبلس نب ديعس اور قو « نمکی الو نہی ناداصتب نأ ةبقعو
 زوجو « ةثاثملا دی دشت و ةمجعملا حتفب ( ثغ لمج م ىجوز لروالا تلا ( هلوق . كلذ ىلع نميابتف ری زلا ةءاور

 عفرلا درجلا : رصان نبا لاقو « ضفنخلا ةءاورلا ىف روهشملا : ىزوجلا نبا لاق« محل ةفص هعفرو لمجال ةفص هرج

 كغ : موق نم ذوخأم ء هرکتس و كرتس ىأ هلازه نم تفتسی ىذلا لیزر ثغلأو « هريغو یزب ربا نع هلقنو

 کو « هقلخ ىف نالف تغ هنمو « ثيدحلا ثغأ هنمو « هبحاص هئذتساو حیقلا هنم لا اذإ اثيثغو ائغ حرجلا
 دص ىنأ ةءاور ىف ( لبج ښار لغ ) هلوق . نيمسلاو ثغلا هيف : طاتخلا تیدحال لاف نيمسلا ةلباقم ىف هلامعتسا

 دی ذش رجضلا ريثك ىأ رهاظ لرالاو ۰ عجسلل قفوأ ىهر«ثعءعود راكب نب ريبزلا ةلاور قو« رعود ىذمرتااو

 « ىثملا هيف نشی و هنم صلختي الف مادفالا هيف لحوت ثيحي قئرملا بعصلا هاب ثغولاو « هيلا قرلا بعصإ ةظاملا

 ادم ريخ ىلع عفرلا امییف زوم و « نيس“ الو » اذکو نیونت الب حتفلاب ( لپسال ) هلوق . رفسلا ءاثعو هتمو

 نع دلاع نب ةبقع ةباور ىف عقوو ٠ لبجو لج ةفص امهنأ لع رجلا زو<و , نيم الو لمس وهال ىأ « رمضم
 نیمسل ابال» هدنع ةورع نب هللا دبع نب رع ةياور قو « انس الو البس ال م امويف اونم بصنلاب ىاسنلا دنع ماشه
 نم ال ىنعملا حيحصت و مالکلا قاس ةبج نم نیتماک لا ىف عف زلا یدنع هج رالا نسحا : ضايع لاق « لهسلاب الو

 ةقاخ ءوس تمشو كلا محللاب اجوز تببش : نيئيشب نیئیش هيبشت !ممالك تعد وأ اهنأ كلذو « ظفللا موقت ةهج
 « اليز» نک ولو محللا ناال ءئاقترا قشر الف لبس لبجلا ال : تلاق امأكن تاغا رشق 5 « رعولا لبجلاب

 لبجلا دوعص ىف ةقشلا لمحتيف نيمس محللا الو : تلاق مث « بص ریفب دجو اذا ذخؤي دق هيف دوهزلا ءىثلا نال
 . « هيلا قت ريف لوس ال » یار اور قو « لبجلل فصو وهو هيف دعصیف ىأ ( ینتریف ) هلوق . هلیصحت لجال
 لازم هنأ ىأ لاقتالا نم لوالاو <« محللا فصو اذهو « قتئيف د هيبع یا ةباور ىف ( لقتنيف نیم الو) هلو

 « خلا قالاو « جرختسب قا هل سيل « قالی » ىنعمو « هتلقأ ىأ ءىثلا تلةتنا لاقي هيلا لقتنيف هيف دحأ بغر ال
 لاق . «یدرلا نم دا رابتخا ىف هلامعتسا شک دقو « هع تجرختسا اذإ هاو هنر مظعلا توقن لاقي

 اولاق « هجارختسا بلطي ق' هيف هلأ دارملا سولو « ینا نم همن ام لجال بلطیف نا هل سيل ةنأ تدارآ : ضایع

 « ةلقلا عم هدعبو ريخلا ةلقب هتفصو اولاق ٠ ريخ هيف قبب مل ارن اذاو نيملا تو لصافملا مظع خم لمجا ىف قبي ام رخآ

 دحأ بغريالف هيلا لوصولا قشي قتم ىف ه وكعم هع رو همعط ثبخو یتا نع هماظع ترغص ىذلا محللاب هرابشف

 ةئاب رولا هرسف : ىوونلا لاقو . اناج لوذملا ءىثلا لوانت ىلع سانلا رثك یعاود رفوت عم هيلا هلقنيل هبلط ىف
 لوق هديؤإو : «یدر لوزېم كلذ عم ةنأ امو ءالثم نأضلا محلكال لا محک هن وک اهنم : هجوأ نم ريخلا ليلق
 بعص ةلأ نمو « خر ثبخو مفطلا كوخ عمي هل لبا محل نم ةئاثغ دشأ موحألا ىف سيل ريرضلا ديعس ین

 هنأو « هقلخ هوس ىلا ةراشا رعولا لیاب اهريجشت نأ ىلا ىباطحلا بهذو ةديدش ةقشع الإ هلا لصوب ال لواذتلا .

 لبجلاب هقاخ ةروعو تمش : ضايع لاو ٠ قلا ءوسو لخبلا عمجيف اممضوم قوف هنفاب ومسیو رکيو عفرتإ
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 « لیزما لمجا محل ىف دهزلاب هرذعتو هتاف عم هنم یجرب اف دهزلاو . ليجلا سأر ىلع محللا دعيب هريخ دعب و

 اهاكح ةياور ىفو ةثلثملا مث ةدحولاب ( هريخ ثبأ ال ىجوز ةيناثلا تلاق ) هلو . هطسق هتفوو هقح هيبشتلا تطعأف

 نآل ؛ هيف ريخ ال ىذلا هثردح اهدارف نونلا اور ىلعو « هثیدح ربظأ ال یا ةدحوملا لدي نونلاب «ثنأ د ضایع

 فا ) هلق ٠ ةميمنلا نم ميمو نونب «مثأ الد یاریطا ةياور ىف عقوو « رشلا ىف لمعتسي ام رثكأ نوالاب ثا

 ردقآ مل هتأدب نا هترثکو هلوطل هنا ىأ رخال ريمضلاف « اثیش هربخ نم كرتأ ال نأ فاحآ ىأ ( هرذأ ال نأ فاخأ

 دةءروصنم نب دابع ةياود ىف عقوو . ميج داراب بطخلا لوطي نأ ةيشخ هبي امم ىلا ةراشالاب تفتك اف هلكت لع

 فاخآ ینا  دلاع نب ةبقع ةياور ىف نأ هدي ژبو « تیکسلا نبا ريسفت اذهو « ءوس نم هرذأ ال نأ ىشخأ د یئاسنلا

 اهتأك كش الب هرو هرجت» ريع دومب هيلعو امجوزل ريمضلا هريغ لاقو هرج و هر ا هركذأ « هرذا ال نأ

 « هنم یدالوآو هب یقالعا هکرت لع ردقآ ال نأ فاحا تلاق امتأكف « ارق رافيف هغلوي نأ هيف ام ترکذ اذا تيشخ

 ىذلا ىنعملل اهريسفت نع تكسو قدصلا نم هتمذتا اهب ءافو بياعم هل نأ ىلا ةراشالاب تفتک اف هةرافأ ینعم هرذأو

 هرج ) هلوق ۰ عجسل اب قلا لوالاو « هربخ فأ الو هرکذآ ال نم یجوز و ربب زلا ةياود ىف عقوو «هب ترذتعا

 رجعلاف « نوكس م مضإ ةرجيو ةري عمج ةدحر« قاثلاو ةلمبم نيءب لوالا امف ما حتفو هلوأ مضل ( هرحيو

 ىعمع الا هلاق نطبلا ف نوكست یلاب ةصتخ امنأ الا اهلثم رجیاو « ةئتاث ريصت ىح دسجلا ىف قورعلاو بصعلا دقت

 ىلا دقعلا رجعلا : سي وأ بأ نبأ لاقو ٠ ةرساا ىف ةخفن ةرجبلاو ریظنا ىف ةخفن ةرجملا : ىبارعألا نبا لاقو . هريغو

 مث « اميلضأ اذه . ةرسلا ىف رجبلاو « نطبلاو بنجلا ىف رجعلا ليقو . بويعلا رجبلا و « ناسألاو نطيلا ف نوكت

 الهعتسا : یعصالا لاو ٠ ىرحو یر هللا ىلا وكشأ : لما موي ىلع لوق هنمو « نارحالاو موما ىف المعتسا

 ایف المعتسا : تيكسلا نبا مث مالس نب دیپ وبأ لاقو . یورلا هيبع وبأو بييح نبا مزج ةبو « پیاملا ىف

 : لاق . ةئماكلا هرارسأو ةرهاظلا هبويع تدارأ : ناطل | لاق . دريملا مزج هو « هريغ نع هیفخ و ءرملا همتكي

 نع سفنلا دقعتم بياعملا ريثك ارجوز نأ تنع : رم رضلا ديعس وبأ لاقو . نامابلا ,یدر رهاظاا روتسمناک هلما و

 لاقي : سراف نبا لاقو . باقلا ف نوک رجبلاو « ندبلا رثا ىف نوكن دقملا رجملا : شفخالا لاقو . مراکلا

 ةمجملا مث ةلمبلا حتفب ( قنشعلا ىجوز ةثلاثلا تلاق ) هلوق . هاك ىرمأب ىأ ىرحيو یرجمب هيلا تيضفأ لثملا ىف

 لاقو . لوطلا مومذملا : ىلاءثلا داز« ليوطلا وه : ةعامجو دبع وبأ لاق « فاق هرخآو ةحوتهلا نونلا ديدشتو

 نبا نع یدابنالا نبا كحو . ءىرجلا مادقلا لاجرلا نم رقصلا : سيوأ ىبأ نبا لاقو . قلا لبوطلا وه : ليلخلا

 فحصت هنأ ربظي ىذلاو . یا هريغا هرا لو لاق . دادضألا نم هدزع هنأك : لاق مل ریمل وه : لا هنأ ةيبدق

 لسقد . هدومآ ىف سرشلا « درام ىلع مادقلا وه : بيجح نبا لاق دقو ؛ ضايع هلاق سيوأ ىنأ نبا لاق ا هيلع

 « لوطلا هرکتسلا وه : هريغ لاقو . عفت ريغب هلوط نم رثک | هدنع سيل هنأ تدارأ : ىعمسالا لاتو . قالا ءىملا

 هتحدم : لاق نم برغأو . بلقلا نم غامدلا دعبب للعو « هفسلا ليلد بلاغلا ف لوطلا نال لوطل اب هتمذ لبقو

 نأ ل(تحاب یرابنالا نبا هنع باجأو . هتمذ امنا ین اهئاسس نأب بقعتو ٠ كلذب حدمتت برعلا نال لوطلاب

 : و رضلا لدعس وأ لاقو . لەتح وهو « ربع الب رظنم هل : تااق ماین ؛ هةل مذو هل حدم تدارآ نوک

 هبات هتجوزف « ءاش ام نوف e لب هيف ءاسنلا کح الو همن مآ كلم یذلا بيجنلا ليوطلا قندملا نأ حيحصلا



 ۳۹۱ ۰۱۹۰ - ۵۱۸۹ تبدا

 ىف عقو ام هديؤيو . یهنا ةغيلبلا ةياكشلا نم یهو : یرشخرلا لاق . ضضم ىلع تكس: ىف ء هت رضب قطنت نأ

 ىأ ماللا ديدشتو ةمجعملا حتفب « قاذلا نانسلا دح ىلع وهو » هرخآ ىف ةدايزلا نم تيكسلا ن بوقعي ةياور

 لاح لع راتسا ال جوهأ هنأ اذ تدارأ نوكت نأ لمتحو 6 ردد ىلع هلم اب لا رشت « هائعمو هنزوب درجا

 تكس ناو « یتقلط هفلبیف هب وید تركذ نإ ىأ ( قلعأ تكسأ ناو ‹ قلطأ نطنأ نا ) هلوق . ةدحلا ديدعلا نانسلاك

 انأ : تلاف امتأكنف (ةقلعلاک اهورذتف ) یلاعت هلوق ریست ىف حقو اک ؛ مأ الو جوز تاذ ال ةقلعم هدنع اناف ابنع

 اذكه « امهذحأب رقتست ال لفسلاو ولعلا نيب ةقلعملاك ىبف « هريغل غرفتاف ةقاطم الو « هب عفتنأف لعب تاذ ال هدنع

 ايقلطيل تقاظنال اهدا م كلذ ناك ول هنال « رظن ىدنع ىناثلا قشلا قو ٠ ديبع یا اعبت حارشلا رنک أ هيلع دراوت

 اهمالكل هلاتحا مدعو هقاخ ءوس ىلا تداشأف « هدنع املاح ءوس فصو یدارآ اهنأ اضيأ ىل روظب ینلاو . حيرتستف

 مث « هيف امتبحم هقيلطت روت ال یهو ابفالط ىلا رداب كلذ نم اًميش هل تركذ یم اجآ لعق امنآو « اهلا هل تكش نا

 ۰ ما الو جوز تاذ ال ىتلا ةقلملاک هدنع تناك لالا كلت لع ةر ام تعکس نإ انآ ىلا ةراشإ ةيناثلا ةلمجاب تربع

 تكس ناو ىنقلط تقطن نإ یا. ةلصولا ةفالع نم وأ با ةنالع نم اقتشم « قلعا » او نوکب نآ لمتم رو

 « قلذلا نانسلا دح ىلع » الوب تحضوآ : ضايع لاق . تکسآ كاذلف ىل هقيلطت رثوأ الاناو ءةجوز ف رمتسا

 ساو < تکلف تاعقس نانساا نع تداح نإ ابنا ىأ » قلطأ نطلا ناو « قاعأ تكسا نا د ليق اطوقب اهدارم

 حتفلاب ( ةماس الو ةفاخم الو , رق الو رح ال «ةماهت ليلك ىجوز : ةعبارلا تلاق ) هلوق ٠ ایکلهآ هيلع ترمتسا

 عبشأ هنأكو : ءاقبلا وبأ لاق « دیبع یبآ ةياود یهو امف نيونتلا عم عفرلا ءاجو حتفلا لعال عم ةينبم نیونت ريغب
 یف عقو دقو « لاق اذک ؛ريركتا نم عقو ام ةيوقيو لاق « فوذحم اهريخو سیا مسا وق ؛ رح هيف سيل یا یعلاب

 ىلاعت هلوق لثم ىف كلذو ضعبلا عفرو ضعبلا حتفو ن ونتلا عم عفرلاو عيا ىف حتفلا ىلع ءانبلا ةروپشلا تآ ارقلا

 نب ر# ةياود ىف عقوو < جحلا ىف لادج الو قوسف الو ثفر الف ١ لشو ( ةءافشالو ةلخالر هيف عيب ال )

 , هدنع لقثال ىأ ةمجعملا ءاخلاب « ةماخ الو » ميما ةیاور ىف داز « رق الو » لدي « درب الو و یاسنلا دنع هللا دبع

 « لیلا ةفص ةيقب نم كلذ نوكي نأ لمتح و « بحاصلا ىلع ةأطولا فيفخ بن اجلا نيل ةنأو كاذب ابجوز فصت

 : ىرابنالا نبا لاقو « فا هيف رش ال هنأ تدارأ ديبع وبأ لاق « ةمامغ تیغ تیفلاو ه راكب نب ريبزلا ةياود قو

 ىاح هنأب مجوز فصو تدارأ وأ . هاب مهتصحتل نوفاخ ال ةمابت لهأ نأ ىأ  ةفاخغ الو و اطوقب تدارآ
 ةماجت ليلب لثملا اوب رض دق : هريغ لاقو . دوج اب هتفصو مث « هيلا ىوأي نم دنع ةفاالو هراجو هرادل عنام رامذلا

 بيطيف اندك اس رجلا جهو ناك لیلا ناکاذاف « ةدراپ حاير اعف سیل و « نامزلا بلاغ ىف ةراح دالب اما بيطلا ىف

 نطابلا ةمالسو لاحلا لادتعاو ةرشعا ليم ابجوز تفصوف « راونا رح ىذأ نم هيف اوناك ال ةبسنل اب امله لیلا

 ۰ قرشع نم مأ يف هدنع للم الو « هرش نم فاخأ الف هثم ةنمآ انأو , هوركم الو هددع ىذأ ال : تلاق اماکف

 تلاق ) هلوق . لدتمملا موايلب ةمامت لهأ ةذلك هدنع شيعلا ةذيذل انأف « هترشع نم مأسأف قلا ءیسب سيل وأ

 ءاملا رسكو ءافلا حتفب دبف : ديبع وبأ لاق ( دبع اع لأسي الو . دسأ جرخ ناو « دبف لخد نإ ىجوز : ةسماخلا
 هتلفغو هنيل ىف هتوش : بيبح نبا لاقو . هل حدملا هجو لع توبلا لوخد دنع ةلذغلأب هئفصو « دمفلا نم قشم

 يأ دسالا نم تشم نيسلا زيكو فلآلا حتفب دسأ هلوقو . مرا ةرثكو رشلا ةلقو ءايمل اپ فصوب هنال « دبفلاب
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 لغد نإ هانعم : سيوأ ىبَأ نبا لاقو « ورغلا ىف طاشنلاب هفصت : 'تيكسلا نبا لاقو . دسالا لثم ساملا نيب ريصي
 «مذلا و حدملا ىلع بثو هلوت لمتحم اذه لعن « دسالا لثم مادف الا ىف ناك ج رخ ناو « دبفلا بوث و «لع با و تيبلأ

 « اهآر اذا اهنع ريصإ ال ثیحم هردل ةبويحم اب احدت كلذ تحت ىوطنيف لخد اذا اه هعامج ةرثك ىلا ريشت لوالاف

 « شحولاك اب وأو بأي لب « ةمقاولا لیق ةبعالم الو ةرعادم هدنع تسيل عبطلا ظيلغ هنأ ةبج نم اما مذلاو

 مادفالاو ةأرجلا ىف دشأ هرمآ ناكسانلا ىلع جرخ اذاو « اهيرضيو ام شطب قاخلا ءىس ناكهنأ ةبج نم وأ
 . ةلباقملا اضيأ ىعسيو « ةيونمم دسأو دبف نيبو « ةبظفل لخدو جرخ نيب ةقباطم هيف : ضايع لاق . دسالاكةءاهملاو
 ام دةم ال ىضافنلا ريثك مركلا لا دش هنأ ی حدلاف 0 اضيأ مذلاو حدلا لمس « دبع اع لاسي الود احلوقو

 لب « بياعملا نم تيبلا ىف ىو ام ىلا تفالب ال وأ « كلذ دعب هنع لس ال هتیبل ءىثب ءاج اذاو « هلام نم بهذ

 لأسي ال ءاج مث باغو ةذوعم وأ ةضيرم اهنأ فرع ول یتح اهلاحي لاهم ريغ هنأ یه مذلا لمتحيو . یضفیو حاسي

 « برضلا و شامل اب اهاع بث و كلذ نم ءىشب هل تضرع نإ لب , هتيب الو هلهأ لاح دقفتي الو كلذ نم ءىش نع
 « ةعاجشلا ةبج نم دسالاب و ؛ بوثولا وأ مركشلا ةرثك ةرج نم دوفلاب لیثلاف « حدملا ىلع هوحرش حارشلا رثكأو
 هبوثو ةوف ةرج نم امإ دملا قلخ نم قاقتشالا ىلع شک الا هلج : ضايع لاقو . ةعاسملا ةرج نم لاؤسلا مدعبو

 مجلل هبسكة راک ةبج نم نوكي نأ لمت و : لاق « دوف نم مونأ اولاقف ةب لثملا اوبرض اذملو « همون ةرثكنم امإ و
 ىتح موي لك مباع ديصتيف ىتف منم دهف ىلع عمت ةمرلا دورفلا نأ هلصأو « درف نم بسك اضيأ لثملا ىف اولاق
 مث . ةمرحلا دومفلا نم هب ذولي نا دلا ءىحي اک هلهال بسکسل اب هعم لخد لزنملا لخد اذإ : تلاق اهنأكف « اهعبشي
 تحصفأف « دسالا قاخي هل ایفصو سبللا تعفر مونا ةربک ةبج نم مذلا لم تح دق ام دلا قاخي هل امفصو ىف ناكامل
 فصولا باق دقو : ضايع لاق ٠ عبطلا ىف روجو نيج ةيويال  ةرشعلا ىف ةعاسمو لئامش ةهازت و مركة يج لوالا نأ
 هنأ هانعف اظوفحم ناك ناف  دبف جرخ اذاو دسآ لد اذإ : لاقف راكب نب ديبزلا ةياور ىف عقو اك یهب ةاورلا ضعب
 لغد اذاو « بسکلا ليضح نم ةياغلا ىلع وأ ٠ تمسلا نسحو راقولاو ةنازرلا ةباغ ىلع ناک هساجم ىلا جرخ اذإ
 نم هلوح نمل قابلا كرتو اضعإ هتسي رف نم لك أ سزتزا اذإ هناب فصو دسالا نال ايساوم الضفتم ناك هلزتم
 ام رخد ال ی « دخل مولا عفر الو » هرخآ ىف راكب نب ريبزلا ةياور ىف دازو « ااع مهشدام لو شوحولا

 عيبج ىف مزملاب ذخأي هنأ دارملا نوكي نأ لمتو « هدوج ةباغ نع كلذب تنکف « دغلا لجأ نم مويلا هدنع لصح
 « فتشا برش نإو « فل لكأ نا ىجوز : ةسداسلا تلاق ) لوق ۰ هدغ ىلا مریلا هل بحي ام رخي الف هرومأ

 «فتقا لك أ اذا » ىئاسنلا دنع هللا دبع نب ريع ةياور ىف ( ثبلا عيل فکلا جوي الو « فتا عجطضا ناو

 حرش ف مدت ا-5ليزملا وهو كثغلا ىرن یا« ثتغا خذ اذاو : دازو « عجایضا » لدب « مان اذاو د ه-ءف و

 یذمرتلا ةاود قو « عجطضا » لدب «دقر اذاو « جوي » لدو « لدی الود یناربطال ةءاور فو . لوالا مالك ۱

 ًاثيش هنم كرتي ال ىح هژاص:-او هنم راثک الا فللاب دارااو «هريغ ةياور ىف ماللا لدب ءافلاب « لعیف » یاربطلاو
 نم ففللا هئمو « برا ىف ابطاخ اذا یرخ لاب ةيتكلا فل لاقي < طيلختلا عم راثك الا : دمع وبا لاو

 «فد» هاور نم ةءاور ضاع ىحر . ادم هنم قبال م ههرشو هتم نم ماعطلا فرذدص طاخم هنأ تدارأف « سائلا

 فافق : ليلخلا لاق « عيمجنلا هانعمو لاق فاقلاب « فتقا » ها ور نم ةياورو « اهانه یهو لاق ماللا لدي ءارلاب



 ثيدحلا 0۱۹۰-۰۱۸٩ ۳۳

 فم ذوخأم هژاصقتسا برشلا ف فافتشالاو , امف عضو ام اعمل ةفقلا تيمس هنمو « هباعيتساو هعامج ءىش لك

 اهاور نم مجمو. اهنتشا ليق ءانالا برش ىذلا ام رش اذان « ءانالا ىف قب ةيقبلا یهو فيفخالاو مضلاب ةفافشلا

 ةييدكىبف , اضارعإ هلهأ نع ضيقتاو هدحو اسکی فلت و ة.حان دور ىأ « فللا د هلوقو . !هانعع یهو ةلمبملاب

 ٠ هليزيف نزحلا نم هيلع یه ام لعل هدب دم ال ىأ ۳ ثبلا میل فكل جو الو » تلاق كلذلو « كلذل ةئير>

 قلطإو ؛ نوملا ةدش لاقيو ن زا ثبلاب دارملاو « لسکلا لدقلا رجاعلا مون ماني هنأ تدارأ نوكنت نأ لمتحو

 عقب ىذلا مالا نع لأس ال هنأ تدارأ# < هيلع ربصي ال ىذلا الا ىلعو ضرملا ىلعو ىوكشلا ىل اضوأ ثلا

 بئاجألا ةدامک اه رخ دقفتسل ام و ىف هدب لخدي مل ةليلع اهآر ول نإ هنأو اماع ةقفشلا ةلقب هتفصرف ؛ هب ابماهتها

 وبا لاقف اذه ىف اوفلّدخا دقو ۰ ىنأيس انك عاجلا كرت نع وأ ةبعالملا كرت نع ةءانكو» وأ « جاوزألا نع الضف

 دقو . كلذب هتحدف « اهیلع قشب الثا بيعلا كلذ سايل او ىف هدب لخدب ال ناكف بیع اهدسج ىف ناك : ديبع

 لبق امه وق كلذ ىلع لدو « هنم اهظح ترصقتساو هتمذو هنم تكش امبإ اولاقو « ردانلا الا هدمب ءاج نم لک هبقعت

 نوکیالو اهرشابيالو امسلیف انچ ىف هدي لغد الو هند اهدي الو امنجتب هنا تلاق اهنأك « فتا عجطضا اذإو د

 لخبلاو مؤللا نيب هل امغفصو ق تحج دقو « هنم اباف> ةلقا اهترحو هل اهتبحم كلذب لعیف لاجرلا ند نوكي ام هنم

 عاملا ةرثكبو امهتلقب حدمتتو برشلاو لك الا ةرثكر مذت برملا ناف « هلهأ عم ةرشعلا ءوسو ةناملاو ةمملاو

 نيب ةأرملا عمج نآ نم علام ال : لا ديبع ی یدابنالا نا رصتناو . ةياوحفلاو ةيروكذلا ةوص ىلع اما الدل

 عیج ىف ریل اب ابجوز تفصو نم نف , ائيش م افص نم نمکی ال نأ ندهام نک نیل« هبفانمو اهجوز بلاثم

 ر وپ جال ضارع لدتساو راصتن الا اذه ىطرقلا ىضتراو . تءج نم نمو « كلذ دضإ هتفصو نم نمو هد ومأ

 ىف ركذ هناف؛ نرجاوزآ نوكشي یتاللا سخلا ىف هذه رکذ ةورع نأ ماسحلا ىبأ نج ةللس نب دیعس ةياور ىف عقو امب

 ةعباسأاو هد'ع ةاسماخ یبف هذه ةسداسلا مث اذه بقع ةروكذالا ةعب اسلام ءالولا ىلع الوأ انه تاروكذملا ثالثلا هتیاور

 ىف قبس دقو ؛ ةبدالملاو عاجلا كرت نع ةانکلا هذه برعلا لامعتسا ةرثك روما لوق اضوأ ديؤيو : لاق « ةعبار

 وه» تلاقن اهجوز عم اح نع اف ام ثيح ور نب هللا ديع هنا جوز عم صاملا نب ورع ةصق ىف نآرقلا لئاضف

 فاك تفشک ام لطعملا نب ناوفص لوق كفالا ثيدح ىف اضيأ قيسو« « افنك ال شافي مل لجر نم لاجرلا ريع

 موب الو » اهلوق ىنعم نوكي نأ لمتحو « ءاطغلا وهو فنكلا فشكب ءاسثلاب لاغتشالا نع ربمف , طق ىثثأ

 لغتشر مل ىأ مالا ىف هدي لخدي مل مهوةكو هو « ارحلاصم نه هب ماد اهرومأ هدةت كرت نع ةيائك «فکلا

 لابی الو هلهأ ما ىف رظني ال هانعم : لاق هناف سيوأ ىبأ نبا هانمع مزج الا ءركذ یذلا اذهو « هدقفش مواهب

 ىف هدي لخدآ ام لاقي « هليزيف ههرك ام لءيل ىرومأ دةم ال ءانعم : حصان نب ديبع نب دحآ لقو . ارعرجي نأ

 اهدعب ةمجملا حتفب نيحيحصلا ىف اذك ( ءایایع وأ ءايايغ ىجوز : ةعباسلا كلاق ) هلوق ٠ هدةفتي مل ىأ سا

 دقو «سأوب نب ىسيع بلا ىوار نم كش وهو ؛ ةلمب؟ اهدعب لاو ىلوالا فا لا دعب ىرعأ مث ةفرفخ ةينات4

 « ءایابغ ١» یاسللا دنع هللا دبع نب رع ةاور ىف عقوو . هنع بابخ نب دحأ نع هتياور ىف ىلءإ وبأ كلذب حرص

 . ال یذلا ةلمهملاب ءايايعلا : ديبع وبأ لاقو ۰ هرمآ هيلع قبطني ىذلا قحالا ءاقابطلا ءايامذلاو « كش ريغب ةمجدمب

 ال ىذلا ءافايطلا : سراو نيل لاقو ٠ مدقلا قحالا ءاقابطلاو , ءىثب سيل ةمجءملا,و ؛ لبالا نم حقلي الو برضا



CEN ۳۹ 
 « ءايايغ د هلوق یدوادلا لاقو . افعو ادمب مطوقک ظفلا فالتخال ادیکأت نوکپ اذه ىلعف « بارضلا نسحب
 ةلممم اب ءاياعلا : دیبع وبأ لاقو . ةلموملا رسكب ىعلا نم ذوخأم ةلمهملاب و « ةمجعملا حتفب یغلا نم ذوخأم ةمجعملاب
 . ید ال ىذلا ىملا وه : تيكسلا نبا لاقو . كلذ ف ىعلا نم ةغلابم هارأو « ءاسنلا ةعضابم هیبعت ىذلا ىعلا
 « هسأر قوف صخشلا لظأ ءىش لك وهو ةءايغلا نم اشم نوكي نأ لمتحي ةمجعملاب ءايايغلا : ةريغو ضايع لاقو
 :هريغو ضايع لاق ىوونلا لاقو . نئاذلا ف ىرشخمزلا هب مزج الايتحا هركذ ىذلا اذهو لج نم هيلع ىلمغم ها
 وأ . كلم ىلا ىدترمال هانعمو « صخشلا لظأ املكو « ةيلظاا یهو ةيايغلا نم ذوخ اهوهو , حي ةمجعملاب ءايايغ
 : هرومأ هيلع ثيطغ هنأ تدارأ اهنا وأ« هيف قا را ال ىذلا ةلظلا فئاكتملا لظلاك هنأو « حورا لقثب هتفصو 8

 ( ايف نوقلي فو.ف إل ىلاعت لاق . ةبيخلا وه ىذلا ىغلا نم وأ « رشلا ىف كامهنالا وهو ىغلا نم ءايايغ نوكي وأ
 ليقثلا : ظحاجلا نعو  هرومآ هيلع قبط:: ىذلا : ديرد نبا لاقو . اقح هيلع قبطم ا ءاقابطلا : یارعالا نيا لاقو
 هردصلا ليقث :هل تلاقف سيقلاأ سا ةأىما تمذ دقو ؛اهنع هلفس عفت ریف ةأرما ردص لعهردص قبطني عاما دنع ردصلا
 ابفصو نيب و عاملا دنع زجعلاب هل امفصو نيب ةافانمالو : ضارع لاق . ةقافالا ءىطب « ةقارالا عي رص زجملا فیفخ

 هيطاعت و هرو هبيع ةلج نم هردص قابطا نوکی وأ « مومذم امم لک نیتلاح ىلع هليزثت لاتحال هيف ردصلا لقثب
 ىف قرفت ءیش لک یآ «ءاد هل ءاد لكد افوقو . نینملا هنأ ءایابع رسف نم ىلع در كلذ لک نكسا , هيلع هل ةردق الام
 ءاد لكنا ىأ « لكس ارخ « ءادهل » الرق نوكي نأ لمتع : ىرشغزلا لاقو . هيف درج وم بياعملا نم مان
 « ىفانتلا ةياغ ىف هيف ءاد لكىأ لكل رخ « ءاد و و ءادل ةفص « هل و نوكي نأ لمتحو . هيف وبف سانلا ىف قرفت

 یولعنا هل ةياغلا ةراشالاو ىحولا فيظا نم هيفو : ضايع لاق . سرفا سرفلا اذه ناو « ديزل اديز نإ لاقي 1
 شآرلا تاحارجو ؛ كسار ىف كحرج ىأ ةي مجد هوا ةمجم« « ك# و اطوقو < رک مالک ةءاكلا هذه تحت
 ؛ ةملث عمج ما ىأ «لولف نهب» رعاشلا لوق هنمو ؛ كدسج حرج یآ هليقث مال مث ءافب كلف وأ اهلوةو « اجامت ىمست
 هتياور ىف تیک هلا نبا داز . هتموصخ ةدشو هن ال ةطالسب كرسک وأ كدنع ام لک كنم عزن دارملا نركب نأ لمتحم و
 وأو الو و . ةنعطاا وه لیفو « ةحرفلا قش جبلاو « ارقشآ كتح ارج ىف كنعط ىأ ٠ ميج مث ةدح و« كعب راد

 ق « را » نأ حضوت یمو « كل الك حج الو , كلف هتحزام ناو < كيس هتثدح نأ » ريرزلا ةباور ىف عقو «كلالك

 نأ امإ برض اذاق «ءاسنل بررض هنأ تدارأ نوک نأ لمتح : یرشخمرلا لاقو . رييخنلل ال مس لیصالا ةياور
 برضلا دنع رسكلا جشلاپ و.داعبالا و درطلا لفااب ديرب نأ لمتحم و . لاق . اممم وا اسار جدی وأ امظد رسكي
 عمجو « ةرشملا ءوس ىف ىهانتلاو « قاب هتفصو : ضايع لاق ٠ سأرلا ةحارج ىف لمعتسي امنإ جشلا ناك ناو
 اوضع رسک هتبضغأ اذاو « اج هتحزام اذاو« اپس هللثدح اذاف « ىذالا عم أهرطو هاضق نع نجي ناب صئاقلا
 مالکلا عجومو وضملا سکو حراو برضاا نم كلذ لك غمج وأ اهلام ىلع راغآ وأ اهدلج قش وأ اهئاضعأ نم
 انأو د هتياور ىف ريبزلا داز ( بنرذ عيد جیرلاو « بنرآ سم سلا یجوز : ةنماثلا تلاق ) هلوق . لالا ذخا و

 طظفلب نکل یارطا اذكو « هدنع رمع ةءاور قو « یاسلا دنع ةبقع ةياور ىف اذدكو « بلغي سانلاو هباغأ
 وهر یاز هلوأ نكل بنرالا نزوب باررلاو, ادج ربولا ةمعان سلا ةئيل ةببود بنرالاو « عملا نونپ « هيلو »
 هرکذ اذک « ةرفصلاو ةرضخلا نيب قرو ام نمثت ال نانبل لحب ماشلاب ةميظع ةرجت وه ليقو « حيرلا بیط تبن



 ۳۹۵ ۵۱۸۹-0۱۹۰ ثيدحلا
 دال تسیا و ةحئارلا ةبيط ةقيقد ةشيشح وه ليقو ٠ تادرفملا باما نم هریغ و راطببلا ناه یکتتسا و 6 ضایع
 : رعاشلا لاق « اهورک ذ اونا ناو ؛ پرعلا

 بنرولا هيلع رذامأاكص بنشالا كوفو تنأ ىنأب اي
 فذح امیف وأ . هحيرو هسم یا ريمشلا نع ةبئاث حيرلاو سالا ىف ماللاو . ءیشب سیلو ؛ نارفعزلا وه لبقو

 نوكت نأ لمتحيو .٠ هءعان دسجلا نيل هنأ هتفصو ٠ مردب ناونم نمسلا ملوتک« هنم سملاو هئم جيرلا هريدقت
 نأ لمنو « افرظن بيطلا هلاممتساو هتفاظن ةرثكل قرعلا بيط ةنأب هتکیرع نيلو هقاخ نسح نع كاذب تنيك
 «بلغي سائااو هبلغأ انأو » اهلوق امأو . هترشاعم لب هيلع ءاذثلا بيط وأ هثيدح بيط نع كلذي تنك نوک
 : ضايع لاق «ماثللا نوباغيو ماركا نيلذيد ةواعم لاق اک وهو ةءاجشلاب اماع هربصو اهل هنرشع ليج عم هتفصوف
 « بلغ سانلاو » تلاق ابلف « فيعض نابج هنأ نظل هبلغآ انأو اهوق ىلع ترصتقا ول امل « ميمتتلا ىمسي عيدبلا سم عون هيفف « بلذی سانلاو ه اوت امأو . عيجسنلاو ةنزاولاو ةبسانملا نسح هيفو « ةادأ ريغب هيبشتلا نم اذه
 : ةعساتلا تلاق ) هلق ء هفاصوأ نسح ىف ةذلابملا ةملكسلا هذي تممتف هاياج مرك نم وه ام هايإ اهلغ نأ لء لد
 عیدی ال و هتناور ق راكب نب ریبزلا داز ( دانلا نم تيبلا بيرق « ذامرلا ميظع « داجناا ليوط « دامعلا عيفر یجوز
 ىف اب وب رضی و اهنولمی كلذك فارشألا تويب ناف هولعو تبلا لوطب هتفصو « فاخب ةليل ماني الو فاضي ةلبل
 مثريغ تویپ و« مامات لوطل وأ موفرش ةداب زا انإ مد: لوطف « نودفاولاو نوقراطلا مدصقیل ةعفترملا عضاوملا
 : رخآ لاقو « اما وبص یرال توسل راصق » هلوقك ناثلا مذو لوالا حد ءارمشلا جف دقو ؛ راصق

 دامعلا رمق نم تايكرلا لع اریکا مج ويب اولخذ اذإ ۱

 ةمفرو هفرش نع كلذي تنك لبو « ةشاذلاو ةيشاحلا ةرثك ىلع لدیف اعسّدم نوكي نأ تیبلا لوط مزال نمو
 نض قو ٠ هداحجت لوط ىلا جاتح ةماقلا لیوط هنأ ديرت « فيسلا ةلاح ةفيذخ مجد نوالا ركب داجتلاو . هردق
 ءدامرلا ميظع » اهلوقو  رصقلاب مذنو لوطلاب حدایت برملا تناكو ؛ هتعاج ىلا تراشآف فيس بحاص هنأ اهمالك
 نم تيبلا بورق » اهوقو ۰ كلذل ارثک رانلا دامر ريصيف املا ناف.ضلا ىذتبنل ات ال فايضاللا ما رق ران نا ىنعل
 اذا مهن « هموق ىف فرشلاب هتفصو « مرا سلجم یدالاو ىداذلاو « عجسلا ناخا وان اوکسل اب اماع تفر « دانلا
 ىف هتیب عضو هنأ وأ « هما اولتتماو هار ىلع اود متع اف هتیب نم ابيرق اول | وتأ سأ ىف اوروتشاو اوضوافت
 : ريهز لاق « ىرقلا بلاطو دراولا ىلا برفأ نركيو « هؤاقل لوسيل سائلا طسو

 دقرتسلا ةئفج عضوت ثيح نم  ةنظم نوكي ىك توببلا طب
 لب مم دعايشب الو مولع بجتحي ۷ هنوكل هؤاَقل ماع بءصإ 1 جاوا اذا ىدانلا لمآ نآ لی ر نأ لمت#و

 فضلا تمس نع دعییو « لزانأا راوغأو للملا فارطأب ىراوتي نم هدضو « مههارك ال ددابيو ماقلتي و برقي
 ةدايسلاب هتفصو الآ اهمالك لصعو . هريغ ىلا اولامو هنع اودص هعضوم اودعبتسا ادا « ةناكم ىلا اودي المل
 لبإ هل « كلذ نم ريخ كلام كلام امو كلام یجوذ : ةرشاعلا تلاق) هلوق . ةرشاعلا بيطو قاحلا نسحو مركلاو

 ىوابلا جف ۵ 4 61۲ م



 حاکنا باتک د ۷ ۳۹۹

 دنع هللا دبع نب رحع ةءاور ىف عفو (كلاوه نبأ نقرأ رهزملا توص نم اذاو « حراسلا تاليلق كرابملا تاريثك

 لدي « فيضاا» ریبرلا دنعو ٠ عمجا ةغيصب « یهازاا » ىلعي ىبأ ةباور ىفو « كرابملا» لدي «حرابملا» ريبرلاو یتاسنلا

 قاطن ىذلا عضوملا وهو حرسم عج حراتملاو « لبالا لوزت عضو وهو كربم عمج نيتحتفب كرابلا و . «رهزلا»

 ۰ عبس فد ليقو دوملا ىه ليقو « ورللا تالآ نم ةلآ .احلا حتفو یازلا نوکسو ملا ركب ره زااو « هيف یعرتل

 « مهتم رضا طلاخ نم الإ دوملا فرعت برعلا تناكام : لاةف دوعلار رهزاا ریسفت ريرضلا ديعس وآ ركناو

 راثلا ناممعمو دتوص لبالا تعم اذاف « فرض امرهزف رازلا دوو یذلا وهو ءاما رد و ملا مطب وه ااو

 نمو : لاق مش

 ةيرق نم نكن مثأ ثيدحلا اذه قرط ضعإ ىف ءاج ام عم ايس الو رضحلا طااخع مل روكذملا اكلام نأ هربخأ ىذلا

 اجودب اممالسإو اهتیلهاج برعلا راعشأ ىف رهزلا ركذ رثكدقو « ةكم لهآ نم نمتأ ىرخألا فو نعلا ىرق نم

 ناو تيكسلا نب بوق ءا ةاور ىف عقوو « ةلالا هرم او عما هخیص) هدورو اضيأ هيلع درو ٠ ها امرضحو

 . ءاما حتفو ملا رکب هوور موك ساناا نا ضايع هبةعلو . كالفا تئقيتف قرط افرض نأ تفرع

 ذادعتسالاو ىرقلا ةرثكو مركلاو ةورثلا نيب هل امفصو ىف تعمجل «كلارلا ىف موقلا مامأ وهرو ةدابزلا نم ىرابنأللا

 مدْنَدِإ هتعاجدب هتل وهو «بورحلا كلابملاب داراا نال ةعاجشلاب كلذ عم ادب هتفصوو « هتافص ف أ الا و هل

 لوالاو « زوافلا كلام اب اذه ىلع دارلاف « ءادیبلا ف قرطلاب ملاع ةيفخلا لبسلا ىف دام ةنأ تدارآ لیقو « هدقفر

 ام كلام وه ءىش ىأو ىنءملاو  بجمالاو ميظعنلل لاقي ةيماهفتسا كلام امو ه اهلوق ىف ءامدو . لءأ هللاو «قيلأ

 ريسفتو « ماظعإلا ىف ةدايز ءكلذ نم ريخ كلامد اهلرقو . ميظمتلا باب ىف لدا مسالا ريركستو . همركأو همظعأ

 ن٤ لجأ وهو « راو ددؤس نم هيف دقتعا ام قوفو , ركذ بيطو ءانث نم هيلا ريشأ ام ريخ ةنأو ؛ مامالا ضعبل

 فا لما<و . حدملا تافص نم هيف هدقنع ام ىلا« كلذ » الوقب ةراشالا نأ ىلع ءائب اذهو . هلضف ةربشل هفصأ

 نم ريخ ةرك لک ىأ 5 ةدارج نم ریو ةرع ليق مام ا نم دامت مسلاو ؛ كلام لک نم ريخ كلام دارملا نوكي

 هفصأ ام ريخ وهو لاومآلا كلام نم كنغذ ىف ام ريغ كلام ىأ ,بطاخملا نهذ ىف ام ىلا ةراشإ اذهو « ةدارج لك

 ةدايسلا لاصخل هلبق نيذلا نم عمجأ اكلام نأو « هلبة نيذلا ىلع ءانثلا نم مدقق ام ىلا ةراشالا نوکست نأ لمت و ءهب

 كرتيو , الان الا خراسملا ىلا نونم هج وبال ام نافيضلل هدادهتسال هيأ ۾ حراما تالبلق د افوق ینهمو . لضفلاو

 : رعاشاا لوق هنمو ؛ !مابلاو امول نم هب هب رقو ام هدذع دجو فیض هأجاف ناف « هئائفب نهرتاس

 سا ةدومم ارص هرکی ىلع انمولي ال یا حرس 0 و انسيح

 فضلا هةرطإ ىذلا م ريلاف « نافيضأا قورط ةرثك ىلا ةراشالا < حرام ا تالياق » أهرب لی رت نأ لمتحم و

 « ابك حرت ابئاغ هما وه نوکی وأ دحأ هيف هقرامإال ىذلا مويلاو « ناغیضال هتجاح اهنم ذأ قح حرت ال هيف

 تالیلق تناك ول : لاق نم ضادتعا عفدنإ اذهب و . حراسملا تالیاق كاذل ىف « همدع مابآ نم شک أ قورطلا مايأف

 ایکرابم رثكتف كرت مث باحتف داثن ام اریثک اهنآ كرابملا ةرثكب دارملا ليقو . لازما ةباغ ىف تناکل حداسلا

 « ةريثك فایضالا یرقو قوا ءادآر یالاملاو أياطعلا ىلع ارکرایم نأ دارملا نأ : تيكسلا نبا لاقو « كلذ

 تحرس اذإ مث « ةريثك اپکرابم تناك كلذإو ةريثك لصالا ىف تأ لصاحلاف . كلذ نع لضفام اهم حرسي الو
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 | ترس نم اا ىنءملا ن وكي نأ لمتحف « كرابلا تامظع » یور نم اور امأو . اهنم بهذ ام لجال ةلملق تراص
 اذاو « یرفلا سمتاپ نم املا مضني نم ةا ةريثك تناك تكر, اذ اهنأ دارملا ليقو « اهكرابم مظل امج مظعو
 ىعرت ىنلا ةنکمالا ةلف اهحراسم ةلقب دارلا نوكي نأ لمتعو . كاذل ةبسنلاب ةليلق تناكف اهدحو تحرس تحرس

 نم برق ام نوكيو ٠ املا جيتحا اذإ اهباط قدي الما لزانملا برقب الإ ىعرلا نم نكمت ال اأو « ضدالا نم هيف
 لبإ وذ « كلام وبأ امو كلام ويأ » ىلارطلا دنع ةبلس ني ديعس ةياود ىف عقوو . لزرت الثل بصخلا ريثك لزنملا
 ةليلق «تبهذ اذإ اعر لاح ىف ةريثكاملأ ىنعملاف امهو ةياورلا هذه نكن مل نا ضايع لاق « كربلا ةليلق كل اسلا ةديثك
 ةلاحو لمحو ةنوعمو دؤر نم دوجلا كلاسم نم هيف ارتم كلر امو ام رحتي ام ةرکما ‹ ثماق اذإ اهكرابم لاح ىف

 نادهتداع نمو « نافيضلا ىرقل لبالا رحنب هنداع ترثك ةنأ ىنمملاف ءكلاوه نهنأ نقيأ د اهرقامآو . كلذ وح و

 « رحت اب تفرع ءانذلا توص تعم اذإ لبالا تراص مح رفلا ىف ةغلايم ءاذغل اب ماقلت وأ میو مويةسإ

 هلوق ٠ ىلوأ لوالاو « لبالا ىلا فيضأ لقعی نم هفرعإ كلذ ناك امل نکسا و ءابكالمل لبالا مہف درت ل انآ لمت و
 « لرالا حيحصلاو ٠ رشد ةيداحلا ابضعب ىفو ةرشع ىداحلا خسنلا شعب قو : ىورذلا لاق ( ةرشع ةيداحلا تلاق )

 انآ تعکذ د یاسلا اور ىف ( عرز وا یجدز ) هلو . دعاس نب لمیکا تب عرز مآ یهو ريب لا ةاور قو

 ةناود ىف یاربطلا داز « کالا ظوفحا وهو « عدز وبأ امو » رذ ىنأ ةياود ىف ( عدز وأ اف ( هّوق . « عرز

 نم ) هلق .كر> ىأ ةلبم فل الا دعبو نونلا فیفختو ةر ىلا حتفب ( سان ) هلق . « عزو معن بحاص د
 طرق نمهب لحتلا نم ءاسنلا ةداع ترج اب !منذآ لم هنأ دارااو « ةينثتلاب ( ذأ ) ماللا رسكو ةلمباا مب ( ىلح

 لكةكرح سونلاو : براعضا و ىلدت ىتح لقثأ ىأ سانأ : تيكسلا نبا لاقو : كلذ وحنو ؤلؤا و بهذ نم فاشو
 . ىزاغملا ىف هب ذارلا حرش عم « فطن اناسونو ةصفح ىلع لعد » هنآ رمع نبا ثيذح مدقت دقو « لدتم ءىش

 نيعرفلاك ام ال نيذيلا نيعرفلاب لب رت نآ لهتع : ضايع لاق ٠ ةالملاب «یعرفو یذأ» تکسلا نا باور ف عقوو

 وأ ءادحاو عرف ماه نیدیا تماقأو , نيديلاو قنملا تدارآ وأ « اهيمصعمو !منذآ ىل- هنأ ىنمت ؛ دسجلا نم
 ةياحتو نهرئادغ مظنتب تافرتلا ةداع ترج دقف  سأرلا ىلرقو نيتريدغلا وأ « كلذك نيلجرلاو نيديلا تدارأ
 « هلو هت راک نم لدت» راصف یسار لح ی .دارفالاب «یعرف» ی وآ نآ نبا ةاور ىف عقوو ٠ نهتورقو نپصاو

 مش سم المو ( هلوق ۰. محاف دو أ نتلا یثغی عرفو » سی ورما لاق « اعرف ضأرلا رمش یمست برءلاو

 , دسجلا رئاس نعم تن اذا دضعلا نا < هلك ديلا تدارآ امو هدحو دضعلا درت مدع وبأ لاق ( ىدضع

 ةءياود قو « ةئيذخ م مث ةدحوم ( ىنح<و) هلوق . هدسج نم ناسث الا رصب لپ ام برقأ هن ال دضعلا تعخو
 اذهه ىسفن  ديدشتلاب - لا تحجوتف د لس ةباور قو « ةانأملا نوكسإ ( تحجبف ) لوق . ةلموه مث ةليقث یاسنل
 « تحجیف » ديبغ فالو هل ىرخأ ىفؤ « ىلا تخجف ىنفل حجو» یاسنلا ةياود ىفو « تایاورلا ىف دورك لا وه

 « فن ىلا تمظعف یمظع ىندملا : یرابنالا نا لاقو . تحرفف ابحرف هنأ یعلاو  فیفختلاب ىلاو ءاتلا مطب

 لهآ ىف قدجو ) هلو ۰ ىففرتو "ىلع عسو هانعم : سیرآ ىبأ نا لاقو . ترخفف یرفت یملا : تیکسلا نیا لاقو
 نياثلا حتفب باوضلاو ؛ةياورلا اذکه : ىفاطخلا لاق ةهجعلا رسكب ( قشب ) هلوق . ضصم ن وئلاو ةمجعملاب (قمینغ ۱

 عضوم رسكملاو حتفلاب وه : یرابنالا نبا لاقو « یورفآ هب وصو ؛ ديبع وبأ لاق اذكو ؛ ةنيمب عضوم وهو



 « هتيحان ىأ لبجلا قش كس مهعسو مهتلقل هيف اوناك لبج قش دارااو ردكللاب وه بیجح نباو سيوأ ىنأ نبا لاقو

 مآ ردکسل اب قشا ار یا : هي وطفن هب وصو ةبيّدق نبا لاقو « هو و راءلاکل بجا ىف قش دارلاف حتفلا ةياور ىلعو

 قشإ الإ هيؤلاب اون وک مل هنهو « درجو فظشب یا شيملا نم قشب وه لاق « شيعلا نم فط ىف اوناک

 ۰ لبا ىأ ( طیطاو) ليخ ىأ ( لمص لهآ ف ىنلعجل ) هلوق ٠ هريغ فعضو یرشخ لا مزج اذمو 4 سفنالا

 طیاالا لصاو « ىمأتو نال هلوقک لاما كلال لعاف مسا دارلاو « لج عج وهو لماج و یاسنلا ةياور ىف داز

 طیطالا قاطي و: مهتيهافد ىلا كل ذب ریشت « لماع باعصا ملأ تدارأف « لادبا ىلع لاجر لاو لماحا داودأ توص

 تود طیطالاب دارلا لاقيو « طط هلو نامز هيلع نيل » ةئجلا باب تبدح ىف اک طفض نع أش توص لك لع

 سئادلا تيكسلا نا لاق « نابدو » قاسنال ةياود فو « سودلا نم لعاف مما (سئادو) هلوق ٠ عوجلا نم فوجلا

 نايدلا نولوقي قارملا لهأو « هسارد وهو مامطلا نمايد نم مهضعإ هلوأت : ديبع وبأ لاقو « ماعطلا سودي ینلا

 ىف مهو قتنم امامط مدنع نآ دارلا : دعس وبآ لاقو < عرز بامصأ مهنأ تدارأ امنا کف , ساردلا ماشاا لمأو

 « هانعم یردآ ال : دبع وبأ لاق . فاقلا ديدشتو نوالا ردكب ( قنمو ) هلوق ٠ لصتم مريخ رخآ ءىش سايد

 . هلام ةرث ك فم « ىئاوملا تاوصأ قیق رسکیااب قلا : سيوأ نآ نبا لاقو . ماعطلا قثت نم حتفلاب هنظأو

 لاقيال : ىطرقلا لاق « جاجد هل ناك اذإ لجرلا قنأ لاقي جاجدلا ةقيقث نم ركاب وه : رب رضلا ديعس وبأ لاتو

 ىبأ لوق امأو « ةلقب رما ىف لاقيو « جاجدلاو برقءلاو عدفضاا قن لاقي امتإو « قن ىثاوملا تاوصأ نم ءىثل

 ديعس وبآ هدري ل ىطرقلا هركذأ ىذلا اذهو . لاومالا ىف اهرکذت الو جاجدلاب حدمتت ال برملا نال دیهرف ديعس

 قاملا نأ یورما ىحو < قنیف بلا نع جاجدلا درطب رم تدارأ اهنأك : لاقف ىرشغزلا همرف ام دارأ اغاو

 ىأ قن تاذ ماعنأ هل ىأ « فاقلا ف.ةضتو نونلا نوكسب نوكي نأ ز وحي : ةبراغملا ضْغِب نعو « لاب رغلا حتفلاب

 ديغو عرزلاو لبالاو ليخلا نم ةعساولا ةورثاا ىلإ اهم شيع فظش نم الة هن تركذ اهنأ لصاحلاو . ناس

 ٠ ليخلاو لبالا لهأ هل اب و « عاقل الع ام كل ام راص ىأ ءادعات تبلغ ابذاك تنك ناو مهام نمو « كلذ

 ىل لاقي الف ىأ ( حبقا الف ) هل ۲ « ماکنأ » ریبزلا ةياود ىفو « نطنا » یاس ةياوز ىف ( لوقآ هدنمف ) هلو

 ىنأت ام املع حبق الو الوف ۳ درب ال هيلع ابلادتو 4 همارك] ةر ئأ « لع درب الو لوق حبشي ال را هللا كق

 لوآ مون یهو ةحبصلا مان ىأ ( حبصتأت دقراو ) هلوق ۰ « حلا مانآ هدنع انآ انیبف » ريبزلا ةياور ىف عقوو . هب

 فاقلاب عقو اذك ( حنةتأف برشأو ) هلوق ۰ اباهأ ةنبمو امتي ةئؤم اپ ذكي نم اهل نأ ىلا ةراشإ « ظقوأ الف رابناا

 : تلق . ماب امهريغ ىف رثك آلا هاورو « نونلاب الإ نيحيحصلا ىف عقي مل : ضايع لاق ؛ ةلمبملا مث ةليقثلا نونلاو

 حمقتآ : ديبع وبآ لاق لاب هاور مهضعب نأ ىراخبلا لقن ثيح ثيدحلا اذه لع مالکلا رخآ ىف كلذ نایب یأ..و

و« اير اسر عفرتو برشت الف ضوملا درت ىلا یهو حاقلا ةقانلا نم ذوخأم  برشلا بحأ ال تح ىورأ ىأ
 اما 

 ه ول عقتما لثم نابقاعتب میلاو نوئلا نال حمقتأ ىع حنقتأ ىندم نأ میضعب تبثأو ٠ ىهتنا هفرعأ الف نونلاب

 دعب برشلا حنقتلا : كاز ىلأ نع رش ىكحو ؛ عقتناو
 : دیعس وأ لاقو « ىرلا ذعب ىرلا بيبح نبا لاقو <« ىرلا

 ٠ یرونیدلا ةفینح وبأ لاقو . هزجچ ةفاذع هيلا ردابن الف هتلق نم ةنمآ تناك اهن نيلا ةرثكل لم ىلع برشلا وه

 احنق لبقتسملاو ىضاملا ىف نونلا حتفب حلقت لبالا تحن : ىلاقلا کحو « ىرلا دعب هيلع تراکت با رشلا نم تحنق
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 تحنقت ممالك رثك أ : تيكسلا ناو ديز وبأ لاقو . یرلا دعب برشلا تهراکت اذإ انضر ابحتفب و نوا نوکرب

 نأ ىلع مبلك ءال وه دراوتف , ىبرش ىلع عطقب ال ىأ « حتقناف» افوق ىنعم : تيكسلا نیا لاقو « ديدشتلاب احنقت

 دیبعوآ برغأو ؛ هم اهتوبش متت ىتح اهلع عطقيالو اهیورشم لاقبال اهثأ وأ « اغاسم دج ال ىتح برشت اهنأ ىندملا

 دييقتلا هيف سيل قايسلا نأب هوبةعتو « ءاملا نم ىرلاب ترفت كلذلف ىأ , مدنع ءاملا ةزملالإ كلذ تلاق اهارأال : لاف

 ىوغبلا نع لیعاممالا ةياور ىف عقوو « كلذ ريغو قيوسو ذيبن و رخو نبا نم ةبرشآلا عاونأ ديرت نأ لمتحيف ءالاب
 « ىبك.:و هات اذا ةحتف نالف ىف لاقي ءرهرلاو ریکشلا هانمف اهو نكي مل نا : ضایع لاق «ةانئملاو ءافلاب « حتفتاف»

 ةرثكو هدنع ابتزع ىلا هب تراشأ , مدقت ام عيج ىلا اعجار نوكب وأ « بارشلا ةأشأ نم امل لصحت كلذ نوكيو

 ىأ « حنمتأف لكآو د ميلا ةاور ىف عقوو . امهسج نمس نع ةيانك حقق ىعم وأ « كلذل وهزت ىبف اهدل ريخلا

 هتمزالمو لعفلا رارکت ىلا ةراشإ لعفنأ نزوب اباكظافلالاب تتأو « هاطعأ اذا هحنمب هحنم لاقي ىريغ معطأ

 هب دارملا نأ ىلا ةراشإ برشلا ركذ ىلع راصتفالا ىنفالاو ةياورلا هذه تی ناف « كلذب اهريغ وأ اهسفن ةبااطمو

 ( حاسف اهتيب و « حادر ابموکع « عرز ىنأ مآ اف عدز فا مآ) هلوق ٠ مامطلاو بارشاا ماتم موقب ىذلا وه هن ال نالا

 ءاكح ايف یرذعلا سارعلا ىبأ ةياور ىف عقوو « عستا اذا حيفي حاف نم ةفيفخ ةيناتحتب « حايف و دیبع ی ةياور ىف

 : تلق . اهسفن نع كلذي تنک نوكستف اذه ىلعو : ضايع لاق ةينكلا ةادأ فذحي « عرز ما امو عدذ مأ» ضايغ

 ۰ ةرشاعلا لوق ف هن اب مدقتف « عدز ىبأ مأ ۸ و هل وف امآ و « فمع وهو تاياورلا هب ترفاضت ىذلا وهلوالاو

 طع یه ليقو « ةعتمألا اف عمج یا لاحالاو لادعألا ىه فاکلا نوکسو اهرسكب مع عج ةلمباا مطب م وكعلاو

 و أ هلاق ودم لا ةريثك ماظع ىأ ةلمبم هرخآو اهحتفبو ءارلا رسكب حادرو . یرشخمرزا هاكح اهتريخذ امف ةأرملا لمحت

 ةأرملل لاقيو  اهف نم ةرثكل ريسلا ةحيطإ تناك اذإ حادر ةريبكلا ةبيتكال لاقي « ةليقث هانعم : یورما لاقو ديبع

 اطوبذم هتيأر ضايع لاق « یالم ىأ حادر وه اما : بیبح نبا لاقو « حادر كرولا ةايقث لفكلا ةميظع تناكاذا

 هركنأ ام ىردأ امو : ضايع لاق « نييفارعلا حارش هلاق اک سیار : لاق  كلذك سيوأ ىنأ نبا نم هعس هلأ ركذو

 اهطبذي نأ هدام نوكي نأ لمت و : لاق « هل ةاورلارئاس ةدعاسم عم دییعو أ هب هرسف ام هرس هنأ عم بییح نبأ

 حصاو « حجاب عملا نع ربخيف موكع ربخ حادر نوكي نأ حصيو , مايقو مئاقك حدار عمج اهحتفب ال ءارلا رسكب

 نع بلا عمس دقو « نیتمضب حدر هءمج دحاو حادر نأ ىلع حادر اراك ا,موكع یا فرذع !دتباا رخ نوكي نأ

 : لاق ضايع كلذ ىلإ راشأ (توغاطا م قايل وأ ) هنمو هنم اذه نوكي نأ لمتحف صالد عردأ لثم دحاواب عمجا

 ول : ىرشغزلا لاق حادر تاذ ابموكع ىأ فاضملا فذح ىلع وأ , لاكو قالط لثم اردصم نوکی نأ لمتح و

 امظمل ام اهناكم نع لوزن ال ین ةئمجلا اب دارملا نوكي نأ ىلع هجولا ناكل نيعلا حتفب موك ىف ةياورلا تاج

 .ىثلا كتعا لاقي كك ارثو اهماعط رثكىتلا وأ «فقي لیا عي لو درو مطوق نم ماد لصتم یرقا نال امإو

 ىأ ةلمهلاو ءافلا حتنب حاسفو « ا ةف وصوم ةئفجلا نوک نم اهءاصم ىف ةعقا و نوكست ذايح حادرلاو : لاق عتراو

 آب اجوز ةالاو یفصو امن یتلاو ةذلابم ءايلا دش نم مهتمو ؛ هانم حايفو حاسفو حیف تيب لاقي عساو
 ةيانك املو « ةورثلا مظع ىلع كلذ لدیف ةقيقح امإ « تيبلا ةريبكل املا ةمساو شامقاو ثاثآلاو تالالا ةريثك

 « هيلع لزتپ نم مركي ىأ لرنملا بحر نالف نولوقي مهنأل مهب لذني نمي بلاو شيملا دغرو ريخلا ةرثكح نه
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 نركب نم بلاغلا وه كلذ نال نسلا ىف نعطي ل هنأو هما رباا ريك ارچوز نأ ىلا امجوذ ةدلاو فص وب ت راشأو

 داز ( ةرفجلا عارذ هعیشب و ةبطش لس# همجضم < عدذ ىبأ نبا اف عرز ىبأ نا ) هلوق ٠ كلذ لئم فصوت ةدلاو هل

 ةبطشلا لصأ :ديبع وبأ لاقف ةبطشلا لسم اماف « ةرئثلا قلح ىف سیع و « ةرعيلا ةقيف ةيورتو » یراپنالا نبال ةياور ق
 ىدس نم ةيطشلا : تيكسسلا نبا لاقو ٠ رصملا همم حسلت قاقر نارضق هنم قشیف هفعس وهو كيرجلا نم بطش ام

 هدمغ نه لس افیس ةبامثلا لسع تدارأ ىلارغالا نیا لاقو « ةللاك ددحا دوعلا ىه : بيبح نبا لأقو « ريصملا
 ريصحلا نم لسي ام ردق ىلءف نولوالا لاق ام ىلع امأ ؛ ةدحاو ةبطش لسم ردقک رفصلا ىف هيف ماني ىذلا همجضق

 فرسب هتمش : ريرضلا ديعس وبا لاقو . فيلا دمغک ن وكيف ىنارعالا نا لوق ىلعامأو « اغراف هناكم قبيف
 ةدشو بناجلا ةنومثلامإ] فومسل اب لاجرلا برعلا توش دقو ؛ بطش تاذ اهلك نا فوسو « بطش ىذ لولم

 لسملا : ىرشغرلا لاقو . اهئاوتساو اهلادّتعا يف امتروص لاا امإو « ءالاللا لاكو ق:ورلا لاجل امإو  ةيابلا

 نم ین لا یف ءاذلا نوكسو ميلا حتفب ةردجلا امأو , ةرطشلا لولسکینعلاو ۽ لولسملا ماقم ماي لسلا یمع ردصم

 نیا و ىراپنالا نا لاقو « هريدغو ديبع وبأ هلاق ىعرلا ىف ذخأو همأ نع لصفو رپشآ ةعبرأ نبا ناكاذا زعلا دلو

 « نطب هل راص ىأ رفجتسا ام ءاشلا دالوأ نم رفا : ليلخلا لاقو . ًاينث ناك اذإ اضيأ نأضلا دلول لاقيو : ديرد
 ینلا نامزلا ءافلا مطب قاوفلاو « نيتبلملا نيب عرضلا ىف عمتجي ام فاق اهدمب ةيناتحتلا نوكسو ءافلا رسمك ةقيفلاو

 قلع دارلاو « رتخبتي ىأ ةلموملاب سیع و « قائملا : ءار اهدءإ ةلمبلا نوكسو ةين اتحتلا حتفب ةرعيلاو « نيتبلحلا نيب

 « ةعساولا ليقو ساللا ةنيملا ليقو « ةريصقلا وأ ةفيطالا عردلا ةاكاسلا ةانثملا مث ةحوتفملا نونلاب یهو ةرثثلا

 ىف لات برحا ةلال مزالم برشلاو لك لا لياق فاج الو نيطبب سيل هنأو دل ف.م هتفصو امن لصاحلاو

 بالا جوز نآل امیلع ةأطونا فيفخ هنأب هتفصو انآ ىل ربظيو . برعلا هب حدامتت ام كلذ لكو « لاتفلا عضوم
 ام ردق الإ عجطضي مل الثم هيف لاق هنأ قفتاذ اهتيب لخد اذاف « اء ففي اذه ناك اهريغ نم هدلو لة ىي ابلاغ

 اهدنع ام جاتحال هنأ ةرفجلا عارذ هعبشي اهوف اذکو « امنع فيفختلا ىف ةغلابم ظقيتسإ مث هدمغ نم فيسلا لي

 تنب ) هلوق ٠ بورشملاو لوك أملا نم قمرلا در ىذلا ریسٍلاپ عنتقال اهدنع مءط ول لب « ذخالا نع الضف لک الاب
 ةراب اهنا ىأ (اهمأ عوطو اهيبأ عوط) هلوق . ءافلا لدب واولاب « امو » لسم ةياور ىف ( عرز ىبأ نب اف عرؤ ىبأ
 «اهپآ نيذو اممأ نز » یاسنال ةياوو قو . ام نولهجتی ىأ «امتاسنر املهأ نيزو » ييبرلا اور ىف داز « ام,
 هتياور ىف یذاکاا داز و « اباهال نيزو« اهيبآو امال نيع ةرقود ىن اربطال ةباور ىفو . نيءضوملا ف « عوط » لدب

 . هاد ءالجت « ءامعف ءانكع حاشولا ةلئاج ابا ةميضه ءايق و ةياور ىف دازو « امم ادر رفصو » تیکسلا نا نه

 (امتراج ظيغو ) هلوق . اههسج ةمعنو ارصخش لاک نع ةيانک ( !مئاسك ءلمو ) هلوق ۰ « ةقئفم ةقن ؤم « ءاونف ءاجر

 ةياور فو « ابلتق وأ امشهد ىأ فاقلا نوكسو ةلمبلا حتفپ « اهتراج رقع د ملم دنع ةیلس نب دیعس ةياور ىف

 ةلمبملا حب «اهتداج نيحو ها هل ىرخأ فو  ةريجلا نم ةيناتحتلا مث ةلموملاب ءاهتداج ريحو » ىتاربطااو یاس

 ةدحوملا نوكسو ةا ماب « اهتراج ريعوو یده نب مولا ةياود قو« اركالم ىأ نوا امدمپ ةي اتم نوكسو

 رج و رةبلس نب دمعس اور قو ٠ كلذ رتل ىأ سسكس اب وأ , اهنم هارت امل ارح بت ىأ حتتفل اب 'ةربملا نم وهو

 دارملاو « ةيريخلا نم هما اتدتلاو ةمجعملاب ليقو « ريمحّا نم ةدحوملاو ةلمهملاب ليقف هطيض ف ف خاو «اهثاسن
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 ءاهتراج ریغو ١» لینح ةاور ىف نآ لوألا د وب و « كلذ نوش نم تاراجلا نال «ةقيقح ىلع وه وأ اهترض اترا

 أآوضأ كتراج تناك نأ كنزغإ ال » ةصفحل رع لوق ًابرف ىنآيسو « ةريغلا نم ةيناتحتلا نوكسو ةءجعملا نيفلاب

 غرافلاك اهءادر نأ ینعلاو « غزاف لاخ ىأ ءافلا نوكسو ةلدبلا داصلا رسكي « رفص » اهلوقو « ةشّئاع ىنعي « كنم
 ًائاش هسم عنع_ اهدهنو ابمسج نم ايش اهفلخ نم هم عنع اهفتكو ابفدر نا ايش ارمسج نم سم ال هل لاخلا

 لعا وهو ةيدرتلا عضوم ةفيفخ اهنأب ایفصت اهئادر رفص اموق ىنعم : هريغو سبو ىبأ نبا مالک قو « اپمدقم نم

 ضايع لاق « غرافلا ءىثلا رفصلاو « امثدب لفسآ وهو ةرزالا عضوم ةلْثع ىأ « ائانک هلم و هلوق ىنعمو « اندی

 « اهم غرافلاک ريصيف هس“ الورف اهدسج ىلعأ نع ,ادرلا ناعفري ادم مایقو امبکنم ءالتما نأ دارا هنا ىلوآلاو
 : ۳۶ رعاشلا لوق هنمر « اپافسآ فال

 اهروبظو اهنوطإ سم نأ نم امصهقل دوهلاو فداورلا تبأ

 هلبق ىذلا ىنمع وه «اشملا ةميضه د و « نطبلا ةرماض ىأ ةدحوملا ديدشتب و فاقلا حتفب « ءابقد اهلرقو

 ةلمهملاب « ءامف» و «ناکعآ تاذ ىأ « ءانكع هو « انطب دومضل ارحاشو رودي ىأ « حاشولا ةلئاجد و
 ديدشتب «ماجر و و نيعلا داوس ةديدش ىأ ءءاجعد هو « نيعلا ةعساو ىأ ميجد نونب «ءالجتد و « مسجلا ةئلتم ىأ

 « سیوقت اهیجاح ىف دارالاف ىلزلاب تناك ناف « ءارلاب ةياورلا تناك نإ همظع نم جرت لفكلا ةريبكىأ جا

 ةاور فو . ناسح فاصوآ اهو « معانلا شيعلاب ةيذذم ىأ هنزوب « ةقئفم» و فاقو ةليقث نونپ « ةقن قم» و
 رسكب لالاو ةيناتحتلا ددشتب « لالا قو » راوا ةي رک ةرشعلا ةنسح اهنأ ىأ « لظلا دورب » یرابنالا نبا
 هذه ترکذ ااو « هريغ وأ ناك اجوز بحاصلا یا ةمجعملا رسكب « لخاا مرکد ةيارقلا وأ دبعلا ىأ ةزمحلا

 ىلع هتل وأ « فاصوالا هذه ىف لجرك یه ىأ هیبدذلا بهذم هب تيهذ امثال تنؤم فوصولا نأ عم فاصوألا

 لمتحم و : ىرشعزلا لاق « ىناوتملا ضرعلا ىنع ءارفءو » : مارح نب ةورع لوق هنمو « ءىش وأ صخشك ىنغملا

 هراكن] ىف ىجاجزلا ىلع در فاصوالا هذه شک | ىفو « تنبلا ىلا نبالا نم ةفصلا هذه لقن ةاورلا ضعب نوكي نا

 ىلإ .ىثلا فاضأ هنال عنتء وهو « كلذ لثم ةزاجاب درفنا ةيوريس نأ معزو هرجو نسح لجرب تريم مهلوق لثم
 فورخ نبا لشن دقو « ذوذشلا هاوعدو هتثطذنو هل لعق و هعئم ف عضاوم ى یچاچرلا اطا : ىطرتلا لات هم

 ىلع قفثلا حیحصلا ثيدحملا اذه ىف ءاج اك حیحصلا عامسل اب كمآ نم ءىطخي فیکو « مدد یصحال ةب نيلئاقلا نآ

 تنب فضوو عرز یآ نبا رکذ ريبزلا ةياور نم طقس (هیبنت) ۰ « هعاصا نشو لب ىالا ةفص ىف ءاج اکو , هتحم

 ةيراج اف خرز بأ ةيراج ) هلوق . متأو ىلوأ ةعامجا ةياودو « حرز ىبأ تنبا عدز ا نیا فصو لم+ عرز ىبأ
 ركذلا ىلع قلطي مداخلا ديلولاو «عرز ىبأ ديل وم ديبزلا ةياور قو «عرز ىبأ مداخ» ىنابطلا ةياور ىف (عرز ىبأ

 ثيدبللا ثب : ینعع امهو ةدجوملا لدب نوئلاب ةياور فو , ةثلثملا مث ةدحوملاب (ائيثبن انثيدح هبنال) هلوق . ین لار
 ٠ باتفلا ثاثنلا : یارعالا نا لاقو . لو الا مالک ىف مدقت اک ةصارخ رشلا ىف نوالاب لاو ؛ هربظأ ثيدحلا ثنو

 هيهذتو ةنايحلاب هيف عرست ىأ ةثلثم اهدمب فاقلا ديدشتب ثقنن ال و ) هلوق : « جرخ الو و ريبزلا ةياور یف عقوو

 اردصم ائيقنت ءاجو : لاق فاقلا مضو نونلا نوكسو هلوأ حتفب لسم ىف ضايع هطبضو ىراخبلا ىف اذک « ةقرسل ب
 ق نم دنع عفوو ( انسح اقان اهتينأو نسح لربقب امر ابلبةتف ) یلامت هلوق ىف اک زئاج وهو لصالا ريغ لع
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 هطبضو یهنا ىراخبلا ةياور ىف اك ديدشتلاب « ثقنت الو » ةلس نب ديعس ةياور یهو هذه دعب یا قيرطلا
 ۰ ةنايخلا نم اهتءارب ىف ةغل املا تدارأو « ینعع لفتلاو تفللا : هحرش ىف لاقو فاقلا لدب ةليةالا ءافلاب یرشزلا

 : ءاسفلاب یرغالاو یراخبلا ةياور ىف اي فاقلاب لسم ىف نيتياورلا ىدحإ نوکست نأ اظوفحم ناک نا لمتحیف

 عفتنیل هلرتم ىلا هلح و رضا نم ىرديلا هلصحمام هلصا و دازلا ءار امدعب ةين اتحنلا نوکسو ملا ركب ةريملاو

 هدي ویو ؛ هدسفتال هانعم : بوح نبا لاقو « مريغ ىلإ اهلهأ لزنم فام جارخا ثيقنتلا : ديعس وبأ لاقو . هلهأ ةب

 دریغ ا اور قو « نیمضولا ىف ءامفلاب ةملم نب ديعس اور ق نآ لسم ركذو « دسفت الو » ديزل ةءاور نأ

 «ثفن الو» ىرابنالا نبا نع ةباور قو « لقتنت الو » ةناوع ىنالو « بعصم هع نع ريب زال اذکو « لقنت الو د

 ءاشيعفت انتريم شفت الو » یااسنل ةياور ىفو . ةسوسولا یهو مضااب ةثغلا نم هلصأ و , دسفت ىأ ةثلثمو ةمجععي
 دنع عقوو « عمجأ هلكأ اذإ نارخلا ىلع ام شف لاقيو « انهو انه نم لک الا بلط شاشفالا نم نيئمجعمو ءاغپ

 نسحت الآ ديرت , دسف اذا زيخلا شبشغ رم ذوخأم : لاقو « تامجمع « اشيشخت انتریم دسفت الو » ىباطخلا
 دسقتال اهنأب ىباطخلا مرسف : یطرقلا لاقو ۰ دسفيف هلفغت الو ايرط الوأ هنم معطت نأب هدهاعتتو ماعطلا ةاعارم
 تعقو یا ةياورلا ىلع یثمتب اإ اذهو « ىرذاملا هعبتو « الوأف الوأ هتم مهمعطت نأب هدبعتن لب زورختا ماعطلا

 نأ لصاحلاو . فيظنتااب هدیعت اا ءا ااو متت الف « المت الو » حیحصاا ةيلود ىلع امأو « ىباطخلل
 ٠ نيغلاب ج اشيشغت انتريسم دسفت الو و ىلاطخلا دنعو « ايقنت انئريم ثقنث الو » لصالا ىف اك لوألا ىف ةياورلا
 عجسلاب دمق یه ىناطخلا ةياور ىلعو « ةلمهملا نيعلاب یهو ءاشيشعت انتيب لم الو » ىلع ةيناثلا ىف اتقفتاو ؛ ةمجعملا
 تبل ةحلصم اهلا ىأ « نيتمجعم مث ةلمبااب ( اشيشعت انتيب الم الد ) هلوق ٠ لعا هللاو « اثیقت نم ادیشمت ىنعأ
 ىو ؛ شاشعالا امأک هبناوج ىف اركرتو هتساذک مقب یکتا ال اما هنم اهدامبزو هتسانک ءاقلو هغرظنتب ةمّبم
 نیفلاب دعب ىراخبلا ابقاع ىلا ةلس نب دیعس ةياود ىف عقوو « الم الو , لدب « شه الو » فاربطل ةياور
 لاقو « هيف یه ايف ةحيصنلل ةمزالم ىه لپ ةنايخلاب هواغال یا « صااما دض شغلا نم وهو ؛ ةلمبا لدب ةمجماا
 نع ةاننک موضعإ لاقو « انزلا نم اهلافطأب اخو تيبلا المال اهنا دارملاو « ارجرف ةفع نع ةبانک وه مبضعب

 تششع نم نوکی نأ لمتح : ةلباا نيعلاب « اشيشعق » ىف یرشعزلا لاقو . ةمهت الو رشب مهتأت ال اهنأب ابفصو
 نونب « اثیجنن انرایخآ ثجنت الو و مثيلا ةياور ىف عقوو . هيف ال الیلق و الارتخا هژاع ال ىأ ابفعس لق اذإ ةلخنلا

 داز « ميجا لدب ةدحولاب أضيأ لاقيو « بارت نم بلا نم جرخبام ةثجنالا لصأو ؛ ابجرختسن ىأ ةثلثمو يجو
 > رز ىنأ بلك تركذ ىح ةشلام تلاق » سنوب نب ىنيع نع قاكرولا رفعج نب دمع نع ةماسأ ىنأ نب ثراحلا

 ینا فيض اف عرز ىنأ فیض هتياود ىف ىدع نب ميما دازو « یناکرولا نع یوغبلا نع لیعاعسالا هرکذ اذکو

 « یرخآ بصتت و اردق حدقت یدمآ الو رتفن ال عرز یا ةابط اف عرز ىنأ ةابط ٠ حترو ىدو عبش ف « عرز

 عندو ید هلوقو ء سوبح ةاذعلا ىلعو « سركعم ما ىلع عدز ىنأ لام اف عرز ىبأ لام . ىلوألاب ةرخالا قحلتف

 ةمومضملا ةانثملا مث ةنك اسلا ءافلاب رتفتال هلوقو نوخابطلا ةلمبلا مضب ةابطلاو ةرسمو معنت ىأ ةانثملابو ءارلا حتفب

 ةيناثلا مالک ىف : باوصلاو « اذنك (۱)



 ۲۷۳ ۰۱۸۸-۰۱۱۰ ثيدحلا
 بصتت و «قرفت ىأ ةلمبملا ءاحلاو فاقلاب حدقن و فرصت ىأ ةلمبع یدعت الو هلوقو ؛ فعضل الو نکن ال ىأ

 ؛ نؤلئاسلا ةافعلاو « دود رم ىأ سوكعمو « ةيدلا ىف نولأسي موقلا ۸ ةمج عج مجاب مججاو « رانلا ىلع عفرت یا
 ةلاور قو « یدنع نم جرخ ه یاسنلا ةاور ىف ( عرز وبأ جرخ تلات ) هلوق ٠ ماع فوقوم ىأ سربحر

 وهو هلوأ حتفب بطو حج باطوآلا (ضخع" باطوالاو ) هلوق ۰ « یدنع نم جرخ مث د ةماسأ أ نإ ثراحلا
 لع لب لامفأ ىلع عم<ال العف نآل ةيبرعلا سايق فالخ لع باطرأ ىلع هعمج نأ ديعس وبأ ركذو , نإللا ءاعو
 ىذلا رصحلا لطف ءدارفأ ىلع درف عج دقو « باطوا و باطو بطولا عج : ليلخلا لاق ةثأب بقءتو , لامف

 نع ةر> ةياور ىف تيارو : ضايع لاق < ةرثكلا ىف لومف وأ لاعفو ةلقلا ىف لمفأ لءف ىف سايقلا معن « هامدا

 برقع لاق ‹ فاكوو فاكإ اول ا ةرم واولا لادي ىلع وهف اطويضم ناک ناف واو ریا « باطالاو » یاسالا

 اهريخ ىف ىوطناو « مه افشل دیپعلاو مدخلا مايق تقو ةودغ ارام نم هجورخ رکبی هنأ تدارآ : تيكسلا نبا

 نوکی نأ لءّتحيو « هدیزاوجرختسیو هوضخمب_ ىتح لضفی و مهيفكي ام مدنع نأو هنبل دزغو هراد ريخ ةرثك
 ةئطوت كلذ ركذ بیس نأكو : تلق ٠ عيبرلا بيطو بصخلا نمز ىف ناك هيف جرخ ىذلا تقولا نأ تدارا اا

 اهآرف ءيت تقلتساف تبعت نالا ضع نم اهنا ىأ ء املع اهآر ىلا ةلاحلا ىلع ةأرملل عرز یا ةؤر ىلع ثعابلل
 نرانبا اهل ةأرما رصبأف » ىناريطلا ةياور ىف ( نیدہفلاک ام نادلو اهعم ةارما قاف ) هلوق . كلذ ىلع عدذ وبأ
 نب ليعامسا ةيادر ىف عقوو « نيلبشلاك د ىذاكلا ةياور فو « نیرقصااک » ىرابنالا نبا ةياور قو « نيدوفلاك

 نوبغري اوناک مهنال اذ عرز ىبأ جوز بابسأ ىلع هيبنتلا اهلل اهغصو ةدئافو « نيسيفن نيتسح نيراس » سيوأ ىبأ
 مأي وه اذاف » اسنلا ةياود ىفو « اهآر انا اماع عرز وبأ صرح كاذلف تابجنملا ءاسنلا نم مدالرا نوک نأ ىف

 الإ « اهانبا امهئأ ىلع تاياورلا تدراوتو « امبةلخ دادتشاو امهئس رغد ىلإ ةراشالل كلذي 4 ابفصوو « نيمالغ

 اهادلو امهنأ دارا نأب لوأتي ضايع لاق « اهاوخأ اممم ةيراج ىلع رف » لاق هناف ماشه نع ةيواعم وبأ هاور ام
 هلوق هدي وی و « املس رغص ىلع لدا ناك هرهاظ ىلع لمح ناف ؛ ةةلخاا لاكو ةروصلا نسح ىف اهيوخأ الغج امهنکلو

 ىبأ نب ثراحلا ةياور هذه امل و ؛ ةياود ثيدحلا اذه ىف ردنغا سیل و لاق اذک ةباش ةيراج رف » ردنغ ةياور ىف

 هلام اردنغ نأ ىناكرولا هنأ دی وب و ‹ اردن رفعج نب دم ثراحلا كردب لو یاکرولا وهو رفعج نب دک نع ةماسأ

 « هظفا قسي مل نکل و فاكرولا رفعچ نب دمت نع ىوغبلا نع ليعامسالا هجرخأ دقو « سنو. نب یسع نع ةءاور

 یهو نسلا ىف نمط نأ دعب هل اداوو امبأ نم انوكي نأ لاتحال رظن هيف املس رغص ىلع لدب ابيوخأ امهتوك نإ مث

 ابمأ تناكح اهيدلو تعضو ال نوکت ناب اهيدلوو اهي وخأ امهتوك نيب عملا نکو « ةباش نوکت الف هدالوأ ركب
 مثيلا ةياور قو « اهعرد تحت نم د ثراحلا ةياور ىف (نيتنامرب اهرصخ تحت نم نابعلي) هلوق ٠ امهتعضرأف عضرت

 ريمي ىح ضرالا نم اهب اهافك عفترا تقلتسا اذاف مظع لفك ت اذ انآ ديرب ديره وبأ لاق « اهردص تحت نهود

 ىلا كلذب راشأو ها هعضوم اذه سيلو نييدشلا ىلا سانلا ضعإ بهذو : لاق « ةنامرلا امف ىرجت ةو اهتمت

 اهافق ىلع ةيقلتم ىهو و ةيواعم ىبأ ةياور ىف عقوام ديبع ىبأ لوق ديؤيو « سيوأ ىنأ نب ليعامسا ةب مزجام
 نيم'امرلا ليوأت ضایع حجر نکل « ایتیلا مظع نم رخآلا بناجلا نم جرختف اهتحت نم اهب نامر, ةنامر معمو
 ىلع هددوآ هئاور ضعب مالك نم هلملف : لاق « عرز مآ مالك هبشيال اذه ةيواعم ىنأ قايس نأ ةبج نم نيدهتلاب

 يرابلا حف ۰ ٩ 6۳۰ م
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 « مهتابمآ بالصأ تحت نامرلا مهمرو ناییصاا بعلب ةداعلا رميت ل الو « ربلا ىف جردأف هنظ یذلا ريسفتلا ليبس

 نم نابعاي » اغوق نوکی نأ هبشالا لب « كلذ اهنم لاجرلا ىر و كلذ نامنصي ىتح ءاقلتسالا ىلع اه لماحلا امو

 نیدجاا هیبدت ىفو « ابنج وأ امنضح ىف اناكامهنأو , اهتم نيدلولا ناکم كلذ نأ یآ « اهردص وأ اهرصخ تحت

 ةداملا ىنن امأ «ديعبب سيل هدر امو . ها لدنتو اهايدث رسكسنت ىتح لهرتت مل اهنأو « اهنس رغص ىلإ ةراشا نيتنامرلاب
 اهي نابعاي ةنامرلاب امنع اههتاغش ابعم اهادلوو یقلتسا امل نوکسن نأب اقافتا عت مل كلذ نأ هل نيأ نم نکل « لف

 نم نوكي نأ لامنحا تهدق دقف ءاقلتسالا ىلع اهل لم احلا امأو « تيكح ىتلا ةئيحلاب اهل امجنآ قفناف حيرت اهاكرتيل

 مدع لصالاو « ءاقلتسالا عضوم ريغ ىف قاتسیف صخلل كلذ حقي دقو « ضخلا نرم اهل لصح ىذلا بعتلا

 « اهئس رغصإ ةأرملا فصو ىف لغدأ هن ال لوا ادب ةنامرلاب دارملا نأ نم هراتخا ام ناك ناو « هليخت ىذلا جاردالا

 عرز وبآ اهبل د ةيواعم ىبأ ةياور قو « ىنقلطف هتبجناف , ثراحلا ةياور ىف (امحکن و یقلطف ) هلوق . لعأ هقاو

 تكحنف ) هلوق ۰ عدذ ما هقيلطت ىف مث امف عرز ىبأ ةبغر ىف ببساا دافأف « عدذ مأ یناط یتح هب لزت لق  امجوزتف

 موق ال ابلاغ “ىلا نم لدبلا نأ هانم لثم وهو « روعأ لدي لکو « تادبتساف » یاسنلا ةياور ىف ( الجر هدعإ

 ۴ ءىش لك نم هیدرلا دوعالا : باعث لاق . بيعملا ررعالاب دارااو , هنم لزأو هنود وه لب هنم لديملا ماقم

 دسم دسي مل یا جوزلا نأ عوز ما تريخأف , ةيسنلاب و بلاذلا ىلع وه ام] اذهو « ةحيبق یا ءاروع ةدلک لاقب

 « ةئيهلاو ةروصلا نسح ىف مارك مهو نما ارس نم ىأ ةليفث ةيناتحت مع ءار مث ةلموع, ( ايرس ) هل ٠ عرز ىأ
 (ایرش بکد) هلق ۰ ءايرس اباش » ريبزلا ةياور ىف عقوو « ىخسلاب ىبرحلا هرسفو « هرایخ ءىش لك نم ىرسلاو
 «ايبرع اسرف بکر» ثراحلا ةياور ىفو « اقئافارایخ اسرف ینعت : تيكسلا نبا لاق « ةليقث ةين اتت مث ءار مث ةمجم

 ةدنك ىنبل ناك ليخلا دایج برعلا هيلا بسنت روهشم سرف جوعا ىلا بوسام وهو « ابجوعآ ه ريبزلا ةياود قو

 : هي ولاع نب | لاق « سيق نم ةدنك دعب لئابقلا هذه لکو ؛ بالكى بل ليقو ىنغ یب ليقو « لاله ىنبل مث ملس ىنبا مث
 جوعاف دّمشي نأ لبق اياءر اريغص بکر هنإ ليقو « هسرف اوذخأو هولتقف سيق نم اموق ازغف ةدنك كولم ضیا ناک

 ؛ یداع و هيف ج اذا سم الا ف لجرلا گرشو « روتف الب هيف یضع ىأ هريس ىف ىرشتسي ىنلا ىرشلاو كلذ ىلع رکو

 ةفص « طخلا ىلا ةبسن ةلموملا ءاطلا رسکو ةمجملا ءاخلا حت ( ايطخ ذخأو ) هلوق . هناما شک اذا قربلا یرشو

 هنم باجت نيرحبلا یحاونب عضوم طخلاو ءايطخ اعر ذغأو » ثراحلا ةياور ىف عقوو « خرلا وهو فوصوم

 تناك نامزلا لوأ ىف ةنيف نإ لیقو « روكذملا ناك.ملا طخلا ىلا رحبلا ىف لمح دلا نم اباصأ لاقيو « حامرلا
 رحبلا پناج ىلع تناك اذإ حامرلا نإ ليقو « اهلا تبسنف امف ابحامر تجرف طخاا ىلا رحبلا اهفذق احامر ةءرل۶
 ليقو . حصي الو : ضايع لاق , حامرلا تدنم طخلا ليقو « كلذل ةيطخلا اه ليقف رحبلاو ربا نيب طخلاک ر يص
 عضوم وهو حارملا ىلإ ام. تأ هانعمو حاورلا نم نيتلمهمب ( حارأو ) هلوق ٠ طخ لحاس لکو لحاسلا طخلا

 ةياور فو دیدشتلاب ( ىلع ) هو .ةريثكسلا معنلاب یتأف < مغف ارخ هنأ هانعم : سيوأ ىنأ نبأ لاق « ةيشاملا تيبم

 قاطيو « ةصاخ لبالا وهو  هظفل نم هل دحاو ال عج وهو « نیتحتفب ( امن ) هلوق ۰ قلب ىلع حارأو یاربطا

 . لوآلا رپشالاو « ةمعن عج هلوأ ركب «امن و ضايع اهاکح ةياوذ قو « لبإ اہ ناك اذإ یا ولا عيمج ىلع

 ناكف هرثك اذإ انالف نالف يرثأ لاقي . اهريغو لبالا نم ريثكلا لاملا ىرثلاو « ةريثك ىأ ةثلثم ( ايرث) هلوق
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 ایقیقح هثينأت سلام لك نالو « مجسلا ةاعار ثنو. فصو ناک ناو ايرث رکذو « هنم رک أ ءایشالا نم “یش ىف
 « ةحاذ » ملل ةياور ىف , ةلم ٠و ةيناتحاو ءار ( ةحتار لک نم یاطءا و ) هلوق ۰ ثينأتلاو ريكحذنلا هيف زوجي
 ؛ اجوز خط ءىش لک نم یاطعآ ىنءملاف « ةيطم یآ ةيضار ةشيع لثم « ةحوب ذم یا ةل بم مث ةدح وه مث ةمجعم

 (اجوذ) هلوق . داهللا رخآ وهو حاورلا تقو ةينآلا ةحئارلاو ةيعارلا ةمئاسلاو « ةع اس لك نم  ىناربطأا ةياود قو
 كلذب تدارأو ءاضيأ دحاولا لعو نينثالا ىلع قلطي جورلاو ؛ ىعرر ىذلا ناويحلا نم “ىش لک نم نينثا ىأ

 مهلص ىأ ( كلهأ ىريسمو « خرز ما ىلك : لاقو ) هلق . كلذ نم درفلا ىلع رصتقي | هنأو اهاطعأ ام ةرث
 دوجلاو لضفلاو ؛ةعاجشلاو هناذ ىف ددؤسلاب هتفصو امنأ لصاحلاو ؛ ماعطلا یهو ميلا ركي ةديملب مهلع ىعسوأو
 هلاوحأ تناكف كلذ عمو ؛ اهمارك] ىف ةغلابم اهلهأل تماش ام هنم ىدبتو هلام نم تءاشام لكأت نآ امل حاب هتوكب
 ليق اک اهلق ىف هتبم تنكسف اهجاوزأ لوأ ناك عرز ابآ نأ كلذ ببس ناكو « عرز ىبآل ةبسنلاب ةرقتحم اهدنع
 : لوقت یناکف ۽ اضيأ امرك اف رخآ لجر امجورتف و هتياور ىف ةيواعم وبأ داز. « لوألا بيبحلل الا بلا ام و
 تعمل د ميما ةياور ىف ( تعمج ولف تلاق ) هو ٠ « هلك كلذ عمج ول : كلذ رخآ ىف لوقتو , ىپ لمفو ىنمركأ

 «ىذلا لک» ىتاسألل باور ىف ( ءىش لك) هلوق ۰. رفصآ ىف عمجأ اذه ناك ول تلقف , ىتاربطلا ةءاور قو « هلك كلذ

 سوأ ىبأ نبا ةياور ف ( عرز ىبأ ةينآ رضصا غلب ام ) هلوق ٠ ءاهالب « ىناطعأ لس ةياور ىف ( هيناطعأ ) هلوق
 ءىش لك تعج ولف » فاربطلا ةياور قو « ءانإ تفلبام د اسنال ةياور قو « عرز ىبأ ةينآ نم ءانإ امام د
 نم اهاطعا هنأ تركذام عسیال ءاعولا وأ ءانالا نآل «هالم ام عرز ىبأ ةيعوأ نم ءاعو رغصأ ىف هتلمجل هنم هتبصأ
 لع هعزوت اهنأ دارأ ةلمج اهاطعأ ىذلا نأ تدارأ ام یهو لیحتسم ريغ ىنعم ىلع هلح یل ررظ و ٠ معنلا فائصأ

 اهيف خبطي ناك ىلا عرز یا ةين آرغصأ المال الثم مو لك ظح ناكل هتعز و ولف « وزذلا ناوأ ءىجي نأ ىلا ةدملا

 ةياود ىف ( متلي هلا لوسر لاق ةشناع تلاق ) هلوق : عطف الو صقن ريغب دارمتسالاو ماردلا ىلع موب لك ىف
 هلوق . « ةشنعای» سیرآ ىبأ نا ةياور قو « شثاعاي » هتیاور ىف ىذاكلا داز « مب هللا لوسر یل لاقف » ىذمرتلا
 ءاج اک تنك ةياورب دارملا ريس: یهو « كل انأ د ريبزلا ةياور یو « كل تنك » ىتاسنلل ةياور ىف (كل تنك )
 نأ لمتحو , دبملا ىف ود نم ىأ ( دبلا ف ناك نم ) هنمو « متنآ ىأ ( ةمأ ريخ متلك ) ىلاعت هلوق ريسفت ىف
 ضام نامز نایب دارا ذا ( ابحر اروفغ هللا ناکو ال ىلاعت هلوق ىف اك لاصتالا ام دارملاو اماب ىلع انه ناك ن وكت
 ةفلألا ىف ر ىدع نب مثيهلا ةياور ف داز ( عدز مآل عرز یک ) هلوق . هللا لع قباس ىف كل تنك ىأ ؛ ةلمجا ىف
 ءقاربطلل ةياور ىف هلثمو « كقاطأ ال ىنإو امقلط ةنأ الإ » هرخآ ق ريبزلا دازو ؛ « ءالجلاو ةقرفلا ىف ال ءافولاو
 ةياود لوأ قو « عرز أ نم ريخ تنأ لب هللا لوسراي : ةشئاع تلاق » فاربطلاو هل ةياور ىف یاسنلا دازو
 امفدو اهاقل هنين أامطو اسغ ابیطت كلذ لاق علی ةنأكو « عرذ مال عرز نأ نم ىل ديخ تنال ىأو ىبأب ه ریز
 « كلذب حاصفالا عقو دقو « كلذ ىوس ءاسنلا همذنام ةيف نكي ملذإ عرز ىبأ لاوحآ ةلمحي هيبشقلا موغ ماال
 نايفس نع دیعس نب ديوس نع ىلعي فأ دنع عقو : ( هیت ) . اپلعو اباضف ىف ابلثم باوج كلذ نع ىه تباجأو

 هللا لوسد نع تئدح اهنأ ةشئاع نع ةورع هدج نع ةورع نب هللا دبع نب رع نع روپاش نب دواد نع ةنييع نا
 نم ءىش ىف فنآ مو  هظفل قسي لو هيف اذک « عدز مأ ىف عرز نآ رغش تركذو عدز ماو عدد ىبأ نغ هلل



 حاكنلا باتک- ۷ ۱ ۳۷۹
 امثالك رع ىبأ نبا قيرط نم یاربطلاو نارمع نب هللا دبع قيرط نم ةناوع وبأ هجرخآ و ؛ رشا اذه ىلع هقرط
 هل امقودص قدم وهو ماسلا نآ نبا وه ( ةلس نب كرفس لاقر هلوق ۰ اضيأ هظفل قز لو هدانساب ةنييع نا نع

 نب نسحلا نع لسم هلص و دقو « دانسالا !ذم ىنعي ةورع نبا وه ( ماش لا ) هلوق٠ عضوم ا اذه الإ ىراخيلا ىف

 اهئاذر رفصو » لاق هئأو كشب ملو انايع هدنع نأ ركذ لب همايتب هظفل قسي مو هنع ليعامسا نب یموم نع ىلع
 « هک كلذ تيب دقو « ةحنار لك نم ىناطعأو » لاقو «ءاثيقات انتريم ثقنت الو » لاقو « اهتراج رقعو امئاسل ريخو

 ليقو ةمجهلا نيغلاب لیقف هطبض ىف فلتخا «اشيشعت انتیب ششمت الو ١ هلوق نم یراخبلا هيلع هين ىذلا اذهو

 « سن وی نب یبعل قفاوم هدانساو هلوطب ىتاربطلاو هحيمص ىف هناوع وبأ هلصو دقو , ةلايب مدقت دقو « ةلمهملاب
 لاق » ظفلب ىزورملا ديز ىبأ دنع عقو ةنأ ىتارجلا ركذو . الصفم مدقت جف ةفلاخلا نم هتياور ىف ام ىلا ترشأو

 لاقو « ششعت الو و باوصلاو « نتااو ديلا ىف اع وهو ششم اا ششعو ةيلس بأ نع ةيلس نب ديعس

 هللا دیو وأ (مصأ اذهو ملا« قنا د مبضعإ لاقو هللا دع وأ لاق ) هلوق 578 ماشه نع دیس انثدحو یوم

 ميلاب حمقنا هاور دقو «نونلاب « حنقنا » هتياور لصأ ىف عقو ینلا نأ حضوب وهو فنصاا ىراخبلا وه روكذملا

 نب ديعس ةياور ىف عفو اذكو « مريغو قزوجلاو ناپ> ناو ىلعي وبأو یاسالا اضیآ سن وب نب یسیع قيرط نم
 نم فبدلا اذه قو . اهاعمو ابطبض ىف فالتخالا نايب مدقق دقو « اضيأ لری یا ةياور قو ةروكذملا ةيلبس

 هيفو « عنعیام ىلا كلذ ضفي ملام ةحابلا رومالاب ةثداحاو سيئأتلاب هلهأ ءرملا ةرشد نسح مدقتام ريغ دئاوفلا

 نم كلذ ىلع بترتت ةدسفم لا كلذ دؤب ملام امل هتبحع همالعإو هم لجرلا ةيعادمو هب یفللا طب و انايحأ حراا

 هلهأ لجرلا دابخإو « نيدلا رومأب لضفلا رکذ زاوج نايبو لاملاب رخفلا عنم هيفو . هنع ابضارعاو هيلع امنت

 ناسحإ ةأرملا ركذ هيفو . ناسحالا رفک نم هيلع نمبطام دوجو دنع امسال كلذب مريكذتو ميعم هلاح ةدوصب
 نم ةمالسلا دنع هلعو « لعف وأ لوق نم هب ایصخ ام اهرئارض روض هئاسذ ضعإ لجرلا مارك] هيفو « امجوز
 قوتسا اذا فطالاو فحتلاب تاجوزا ضءب صيصخت زاوج ةبملا باوبأأ ىف مدقت دقو « روجلا ىلا ىضغملا لیلا

 برضو ةيلاخلا ممالا نع ثيدحلا هيفو . اهتبون ريغ ىف هتجوز عم لجرلا ثدحت زاوج هيفو . ابقح ىرخالا

 ضح هيفو . سوفنلل اطيش رداونلا تاباطتسمو رابخآلا فرط ركذي طاسبنالا زاوجو « ارابتعا مهب لاثمألا

 « ءوسو نسح نم هفرعآ امب اهجوز ةأرملا فضوو ؛ ماي ركشلاو مولع فرطلا رضقو نهتل وعبل ءافولا ىلع ءاسنلا

 ربها هل ام ریسفت هيفو . ةءورملا مرخ ىلا ىضفي هال ندید كاذ رمي مل اذا هلو ء فاصوألا ىف ةفلابملا زاوجو

 ريفنتلا دصق اذإ زئاج بيعلا نم هيف اع ءرلا ركذ نا هيفو « هسفن ءاقلت نم ءادتبا امإو هنع لاؤسلاب امإ را نم

 لالدتسالا نأب ضايع خيش ىم يتلا هللا دبع وبأ هبقعتو « ىباطخلا كلذ ىلا راشأ ةبيغ كلذ نوکی الو لمفلا كلذ نع

 كل ذك سيلف رضاع سيل نمع هیاکسلا امأو « اهرفأن اهجوز بانت ةأرملا عمس ب ینلا ناك ول نأ متي اإ كلذب

 لاق ىرزاملا لاقو « هياع بقت الث ناظا هدارآ ینلا وه اذه لما و < هیس صخش سانلا ىف لاق نم ريظن وه امثإو

 مع و مهتايعأب نوفرعیال مینوکسا ةبيغ كلذ نكي مو نوهركي امب نوجاوزأ ةوسنلا ءالؤه شعب نكذ : متعب

 نوجا وزآ بایتغا ىف نیهالک ع مس ثيدحلا اذهب هدنع ثدح نم ناک و راذتعالا اذه ىلا جات اعاو : یرزالا لاق

 نأ ولو « الف تابئاغ تالوبجم ءاسن نع ةصف تكح ةدئاع نأ وهو كلذ فالخ عفاولاو اماف « كلذ ىلع نمرات



YY ۵۱۹۰۰۰۱۸۹ تدحلا 

 دز هلم ى وكشلا ماقم ىف تناك نا الإ « هعمسيو هلوقب نم ىلع ةمرجب ةبيغ ناكل ههرکب ا ابجوز تفصو ةأىما

 فرع اذا الإ یدأتیال هتل هيف مالكللا عام ىف جرح الف فرعبال ىذلا لوبجلا امأف نيمملا تح ىف اذهو « کالا

 تبا و ماس نع الضف مهنايعأ الو مامسأ فرعتال نولوپجب لاجرلا ءالژم نا مث . هفرع,هدنع رکذ نم نآ

 جوز اهل ناک نم حاكمن هرک نا ةيوقت هيفو « رکذ امل ةب لالدتسالا لطبف ةبيغلا مح نهلع ىرحي ىح مالسا ةوسنال
 جوزلا لا ةيسنلاب هترفصو هترفغ كلذ عمو « هتقاط ردقب اهل ىناثلا اپچوز مارک اب عرز ما فارتعا نم رپظ امل
 ىلا هفصو ىف ةغلابملا نم كلذ ایمن« مل ا,ةيلطتب اهل ةتءاسإ عم عرذ ابا نال ةءاسإلا رتسي بحلا نأ هيفو ٠ لوألا
 , ارهش كلذ ىف لاقو اهقالط ىلع مدن عرز ابأ نأ ىلا ةراش] هقرط ضعإ ىف عفو دقو . ولذااو طارفالا د تغاب نأ

 | تركذو عرذ مأو عرز ىبأ نع هلم ىنلا نع تئدح اهنأ ةشئاع نع هدج نع ةورع نب هللا دبع نب سمع ةياور ین

 ىذلاو « تالوبجم نك اذا هلع نكل « لجرلل نهئساعو ءاسنلا فصو زاوج هيفو . عدز مآ لع عدذ ىبأ مش

 هعفو . هيلا رظنلا دمعت لاجرلا زوجي الام ابفصو نم ركذي نأ وأ لجرلا ةرضح ةنيماا ةأرملا فصو كلذ نم عن

 یف هلوقب هئيب ام دارملاو ,عرز ىبأك كل تنك » ےب هلوقل ةمج لک نم هب هبشلاب هبشلا ةاواسم مزلتسيال هيبعنلا نأ

 مل امو كلذ ريغو مداخلاو نبالاو ةدئازلا ةورثلا نم عرز وبأ هب فصو ام عيمج ىفال هرخآ ىلا ةفلالا ىف ميلا ةياور

 عید وبأ و عرز بأي هبشت رهن ةينلا ةبحاصم عم ال] همقونال قالطلا ةيانك نأ هيفو . املك نردلا رومأ نم ركذي
 عرز ما نال ةمأ لک نم لعفلا لهأب ىسأتلا زاوج هيفو . هيلا دصقي مل هنوكأ قالطلا عوقو كلذ مراتسپ ملف قلط دق

 ىف سیا هنأ وهو « داجأف ضايع هضرتعاو بلبملا لاق اذک « دل ینلا هل اف ةرشع ليمحي عرز نا نع تربخا

 ريخلا نأ رابتعاب خيم هلبنتسا ام معن «عرز ما لاح لثم ابءم هلاح نأ بخآ ةنأ هيف لب هب ىسأت هنآ یضتقیام قايسلا

 لوبق هيف نا : رخآ لوق بلبملا لاق ام وحنو « ةب ىمأتلا زاج هل ناسحتسالا عم هريرقت عراشلا نم روظو قیس اذإ

 هنم ذخوی معن « داجأف ًاضيأ ضايع هبقعتو , هلي ىنلا هلاتماف عرز يآ لاح تربخآ عرز مآ نال دحاولا ربخ

 یف هرب رقت قأيسو ىأو ىبأ كادف هانعمو یاو باب لوق زاوج هيفو « هركتي مو هرقأ مب ینا نآ قيرطب لوبقلا

 جودتلل لوقلا زاوج هيفو ۰ هدسفيال كلذ نأ لع اذإ هبجو ىف لجرلا حدم هيفو : ىلاعت هللا ءاش نإ بذالا بانك
 نئدحت اذإ ءاسنلا نأش نم نأ هيفو . با و اب لبق هيف ثحبلا مدقن دقو« اريخأ ةدئازا| ةظفللا تب نإ نینیلاو ءافرلاب

 . شاعملا رومأپ قلعتي ابف وه امن مهثيدح بلاغ ناف لاجرلا فالخم اذهو « لاجرلا ىفالإ ابلاغ نهثيدح نوكي ال نأ

 مالک یف : هصخلم ام ضايع لاق ‹ ا نكي م اذإ مالكسلا ف علا لام ساو ةبيرغأأ ظافلالاب مالكلا زارج هی و

 ةرثك عم هناف عوز ما مالک ايس الو « هيلع دیزمال ام عيدبلاو ةرابملا ةغالب و ظافل لا ةحاصف نم ةودنلا ءالؤه

 تايشو هدعاوق ت ررفو همن اعم ردق هظافل أ تردق دق « تایسنلا رين تامسلا حضاو تالكلا راتخم هلوضف ةلفو هل وصف

 ةن زاوااو ةراشالاو ةيانکملاو ةرامتسالاو هییشتا نونف نم اضبآ ةرشاملاو یلوالا امس الو نیمالک قو ؛ هينابم

 لاغيالاو مزاي الام مازال و ةسناجلا عاونآ و لثما برضو ديل وتلاو عيجمنلاو ةفل الا و عيسوتلاو ةبسانملاو عيصرتلاو
 دقو « ابلمأت نمل ةرهاظ ءايشأ كلذ ريغو ميسقتلا ةبارغو ديدرتلاو ريسفالا نسحو سارتحالاو ةقباطملاو ةلباقلاو

 ءاجو « فلکش ريذب رطاخلا هب یاو « ماجسنالا بلاق ىف غرفأ كلذ بلاغ نأ كلذ لكو , مدقن ايف امضعب ىلا انرشآ
 اد ( هلوق . وه الإ هلإ ال ءاش امب ءاشي نم ىلع نع هاو ‹ رفا:هالو هرکستسم ريغ هل اداقْنم هانمل امي ات هظفل



 حاکشلا باتک = ¥ ۳۷۸

 حرش ىف تنیب دقو « رغصإاب درعلا ةبيرقلا ىأ (نساا ةئيدحلا ةيراجلا ردق) هلوق ٠ ىتاعنصلا فسوب نیا وه ( ماشه

 نع ثراحلا نب ورمع ةياوز نم سم دنع عقوو « ديزأ وأ ةن ةرشع سخ تنب ذثموب تناك اهنأ نيديعلا ىف نما
 سم ةنجلا ةفص ىف هريسفت مدقتو « ةدحوم اهدمب ءارلا سکو ةلموملا حتفپ هو «هب رعلا ةيراجلا » ىرهزاا

 قلخلا .دب

 مجوز لا ههقنبا لجرلا زافعوم تسیسساپ - ۳

 نع روت ىبأ نب هلل دبع نب هللا دیبع ینربخآ لاف "یرهرلا نع بيعش انربخآ نایلا وبآ | - ۱

 لا جاوزأ نم نيتأرلا نع باطلنا نب رع لأسأ نأ ىلع اصب رح لزآ ل » لاق امهنع هللا ىضر سابع نبأ

 تلدعو لدعو « همم تججَحو جح یتح ( كب ولف" تد دقف هللا ىلإ ابوتت نإ : ىلاعت هللا لاق نيالا بلص

 ىبنلا جاوزأ نم ناتأرلا نم نينمؤملل ريمأ اي: 4 تاقف « اضتوتف اهم هيدي ىلع تیّکسف ءاج من رب «قواداب همم

 ةصفحو ”ةشئاع اه « سابع نبا اي كل ابو : لاق « (کب ولة تنص دقف ا ىلإ ابنت نإ ) ىلاعت ہللا لاق ناتللا یب

 انكو «ةنيدملا ىلاوع نم مو دیز نب ةيمأ یا ىف راصنألا نم ی راجو انأ تنك :لاق هوس ثيدحلا رع لبقتسا 9

 حولا نم مویلا كلذ ربخ نمثل امب هتثج تا زن اذاف « امو لزنأو اموي ل زيف لب ىلا ىلع لوزا بتن

 مهم موك اذإ راصنألا ىلع انمردق اف « ءاسنلا بافت شيرف رشم اکو ؛ كلذ لثم لعف لزن اذإو « هريغ وأ

 ینعجارت نأ تركنأف « تجار ىنأرما ىلع تبخصف ٠ راصنألا ءاس بدأ نم نذخأب انواسن تقطف « مواس

 . لیلا یتح مويلا هر نهادحا ناو « هّمجاریآ بِي ىبالا جاوزآ نإ هقاوف ؟ كمجارآ نأ ركن "و : تااق
 تاق ةصفح ىلع. تادف "تاربف« ىبايث "ىلع تمهج مث . نهتم كلذ لم نم باخ دق : اه تلقف كلذ ىنعتزفأف

 نينمأفأ «ترسخو تبخ دق تاقف ؛ ... تلاق ؟ ليلا ىتح مويلا ری یببلا نك ادحإ برضاغت أ ةصفس یا :اه

 « هيرجهم الو ءیش ىف هیجارت الو يي یبنلا یرثکتست ال؟ یکاہف لب هللا لوسر بضغا هللا بضذی نأ

 انکو رم لاق  ةشئاع "دیر - لِي ىبنلا بخار كنم أضوأ كراج تناك نأ كن غي الو رل ادبام ىنيلسو
 ىباب بّرضف ءاشع انيلإ مجرف « رتبون موي یراصنالا ىهحاص لزنف نو ليملا لمن” ناس نأ اند دق
 ها ؟ وهام تاق « ميظع ما مويلا ثدَح دق : لاقف « هيلإ تچ رف تمزفف ؟ وه ملأ :لاقو ادیدش يرض
 نع سابع نبا ممس نينح نب دوبع لاقو  هءاسن هلي لا قلط . 'لّوهاو كلذ نم مظعأ لب «ال لاق ؟ ”ناسغ

 نأ ”كشوب اذه نظأ تنكدقو . تربخو ”ةصفح تباخ تلقف  «جاوزا ب ىنلا لزتعا : لاقف رع

 لزتعاف 4 ةبرشم يي ئبلا لخدن ؛ هِي ىبنلا عم رجفلا ةالص تباصف ۰« یی "يلع تمل ۰ نوكي



 ۲۷4 ۱۹١ یا

 تلاق ؟ إب ؛ئبلا ؟نكفاطأ ءاذه كنراذح نک أ ملأ «كيكبي'ام تلقف « یکبت یه اذاف ةصفح ىلع تاو ؛ اهف

 البلف ممم تنال مهّضعب یکبب هر هلوح اذان ىلإ تنل تجر ةبرشلا ىف لزم اذ وه اه « يردأ ال

 مکس مال لخدف « رس نا : دوسآ 4 مالنا تفن بكي ىبلا مسف ین ةبرثثلا تجف دجأ ام ىنبلغ "م

 دنع نيذلا طهرا عم تلج یتح "تنفر صناف « تم هل كن رکذو لي بلا تلک ل اقف مجر من كَ یبا

 تمجرف « تصف هل كرك ذ دق :لاقف مجر مث لخدف هرم نزأتسا مالغا تاقف تئجف دجآ ام یباغ مث . رول

لقف مالفلا تئجف « دجأ ام یّیلغ مث « ربنما دنع نيذلا طهرا مم تساجف
 ىلإ مجر مث لخدف « رمعل نزأتسا : ت

 تلخدف . الي ىبلا كا نزأ دق لاقف - ینو مالفلا اذإ لاق  افرصنم تیلو الف « تََّف 4 كتركذ دق لاقف

 ىلع ًاثكتم بنت لامكرا رثأ دق شارفر "نیو ”هنيب سيل ریصح لامر لع مجطضُم وه اذان ایج فا لوسر ىلع

 لاقف رعب ىلإ مقرف ؟كءاسن "عقل هلا لوسراپ : ”مئاق انأو تلق م هيلع "تاسف « فيل اھو شح مدأ نمتداسو

 انمدق الف ءاسلا بافت شيرقرشعم انك و ىتيأر ول لا لور اي: سن اسا ما نو تق مث .هربك أ هللا تلق . ال

 اهل "تلق ةصفح ىلع تاخدو ىننيأرول للا لوسر اي : "تاق مث غیب فان بن موق اذإ ةيدلل

 ىرخأ هشت لگو وبلا سقف. ةشئاع یر هلي یبنلا ىلإ بح أو كنم اض وأ كراج تناك نأ كنّربال

 « ةلالث ةه ريغ رممبلا درب تيش مهيب ىف ”تبأرام اوف تیپ ىف یرسهب تف رف « مست نیر نيح "تسلجف

 لا نود ال مو انا اوطخأو میل دق مورلاو "سراف ناف كنمأ ىم موي هق مدا نان وس رای تاق

 ةايحلا ىف مهن ابی اواجهدق موف كالوأ نإ ؟ باطلا نا اي اأ اذه ىفَوأ : لاقف کیم ناکو ال ؟ بلا سلجف

 ”ةصفح ؛هتشَأ نيح ثيدحلا كلذ لجأ نم هعاسن كو ئهلا لزتءاف . ىل رفغتسا هللا لودر اب تاقف ءان

 زع هللا هباع نيد ”نوملع من دحوم ةدش نم ارش 'نيماع لخادب انآ ام لاق ناكو « لی نيرشعو هست ةشئاع ىلإ

 دق تنك كنإ هللا لوسراي : ةشناع 4 تلاقف ء اهب ًادبف ةشئاع ىلع لخد ةليل نورشع و مست تضم امف «لجو

 نورشعو ”مسن_رهشلا : لاقف « ادع هدأ ةليل نیرشعو عدن نم تحبصآ امنإو «ًارهشانیلع لخدنال نأ تمت

 نم رسا لوأ يب ًادبف رولا ةيآ ىلاعت هللا لنآ مث : ةشئاع تلاق « ةليل نب شعو امست رها كلذ ناکن «ةليل

 ۱ ةشئاع تلاق ام لثم نافف نهلك ةءاسن رخ 7 « هترتخاف هئاسنإ

 نأ ىلع اهي رح لزأ مل لاق سابع نبا نع) هلوق ۰ ابجوذ لجل ىأ (امجوز لاجل هتنبا لجرلا ةظموم باب ) هلوق

 نع) لوق ٠ «رع لأس أ نأ دي رأ ةنس تشکم» سابع نبا نع میرحتلارپس ھت ىف ةيضاملا نينح نب درع ةياور ىف (رمع لأ أ



 حاكنلا باتك "7 ۳۸۹۰

 دارفالاب « ىلا » نيتلا نبا دمع عقوو ٤ خسنلا عیهج ىف اذک (نيتللا) هلوق ۰ ةي سنع د ديبع ةياور ی (نیتآ لا

 تججح و جح یح) هلوق . ارمجوت کمال ةظوفحم تناك ولو : تاق . ةينثتااب « نيالا » باوصلا : لاقف اهأطشو

 نبا دذع نامور نب دبز ةياور قو « اجاح جرخ ىتح « هل ةبيه هلأسأ نأ عيطتسأ اف و دوبع ةياور ىف ( هعم
 ارحم : لاق انجح انيق الف « هعم اذبجح یتح « هباهآ تنكس رع لأسأ نأ تدرأ و سابع نبا نع هيودرم

 ابلاغ كلس ال قيراط ىلا كوالا ةداجلا قب راملا نع ىأ ( لدعو ) هلوق ؟ « كتجاح ام لس هللا لوسر مع ناب

 « هل ةجاحل كارآلا ىلإ لدع قب رطلا ضمیب انکو المجر الف « همم تجر ه ديبع ةياور ىف عق وو ؛ هتجاح ىضقيل
 دقو ؛ ناربظلا رم وه روكذملا ناکساا نأ ةنييع ناو ةلس نب داح قبرام نم نيذ> نب ديبع ةياور ىف لسم نيبو

 ق اهريسفتو ةوادالا طبض مدقا و + هنچاح یضف یا ( زرثف ةواداب ههه یا دعو ( هلوق . یزاماا ىف هطيض مدت

 قو « لعفلا سفن ىلع قلطا مث « توییپا نع زرابلا ىلاخلا عضوملا وهو ذاربلا نم زربت لصأو « ةراوطلا باتک
 ذخؤيف « جرخ یتح هل تدعقو , هتجاح یضقف كارآلا ريع لخدف » ىملايطلا دنع ةروكذملا ةيلس نب دامح ةياور
 هيدي ىلع تیکسف ) لوق . ةيدابلا رجش نم هب رتسلا هنكم ام رتیسا هتجاح ءاضقل ءاضفلا دج مل اذإ رفاسملا نأ هنم
 ييمأ اي : هل تاقف ) هلو ٠ « ةوادالا نم تبكسف د ملاظملا ىف ةيضاملا ىرهزلا نع ليقع ةياور ىف ( أضوتف اهم

 ىعلمتف ةاس ذنم ثيدح نه كلأسأ نأ ديرأ ني:هؤملا ريمأ اب تاقف و ىملارطلا ةياود ىف ( نانأر لا نم نينمؤملا

 ریە اب : تلقف هعم ترس مث غرف یح هل تفقوف » نینح نب ديبع ةياور نم ريسفتلا ىف مدقتو « كلأسأ نأ لئبیه

 دی رال تنك نإ هللاو : تاقف . ةدئاعو ةصفح كل: : لاق ؟ هچاوزآ نم تم ىلا ىلع ام”رهاظت ناتللا نم نینمولآ

 ىل ناک ناف « ىنا أساف ل نم ىدنع نأ تشنظام « لعفت الف : لاق . كل ةبيه عيطتسأ اف ةئس ذنم اذه نع كل نأ
 ( نالا ) هلوق . « ینم كلذب لع ادحأ هنع لأست ام » لاقف ةروكذملا نامور نب ديزب ةياور قو ۾ هب كتريخ لع
 لاق هلوقو . ةيئثتلاب «ناتللا د باوصلاو لاق « دارفالاب « ىلا » هدنع عقو هنآ نيا نا ىحو ؛ لوصالا قاذك
 لب هللا لوسر ىلع نواعتلا نم اب وتت نإ اف ىلاعت هللا لاق ىأ ( اکبولق تفص دقن هللا ىلا اب وتت نإ ) ىلاعت هللا

 نأ اههرهاظت ینع و « ةروسلا ریست ىف هريس مدت م ان و امت ىأ 4 هيلع ارهاظت ناو { دعب هلوق هيملع لدبو

 عضو ىف ماامتسا رثك م اکبولق ) هلوتو . ةنايب فیس اک مرحام هسفن ىلع مقلب هللا لوسر مرح یح اتن وامت

 ىف هحرش مدقت ( سابع نبا اب كل ابجياو ) هلوق . امهيتلحار ىلحر ىأ املاح امضو مهو قك عدلا ظفلب ةينثنلا

 سفن ىف ةئمظعو هتربش عم ردقلا اذه هياع یخ فک ریست ملعب ةثرهش عم سابع نا نم بجعت ريع ناو لملا

 هب ارووشم سابع نبا ناکام عمو ؛ رصنلا ةروس ریسفت ىف ااو كلذ نايب مدت اک هريغ ىلع معلا ىف همدقن و ريع

 نوئف بلط ىلع هصرح نم بجعت وأ هيف نینمزاا تابمأو ةياحصلا رايك ةلخادمو ملا باط ىلع ص لا نم

 هذه ىف ىرهزلا كلذي مزج دقو : تلق . هنع هلأسام هرک ةنأك « فاشکسا » ىف عقوو ؛ مهملا ةفرعم ىتح ريسفتتلا
 یرهراا لاق : «سابم نبا اي كلابجياو رع لاق و هلوق دعإ لاق هنع رهعم قيراط نم لسم هجرخأ ف اهنيعب ةمتا
 « ابی » ف زوحيو : تلق . هيف دعب الو « یرهزا هءبف ام ىطرقلا دعینسا و « همتکی ملو هنع هلأس ام هللاو هرك
 اهاو هلثمو ء بجيأ ىنممي لمف مسا وهف انونم ناك نا ءابجياو ۾ هلوق ىف « او » : كلام نبا لاق , همدعد نيونتلا
 تراصف ةحتف ةرنكلأ ادب اف یجاو هيف لصالاف ني ونت ريغب ناك ناو  اديكوت ابجعت اهب ءيج ابجي هذعب هلوفو « یوو

 ع
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 درملا بهذم وهو بودنم ريغ ىدانم ف ۳ او و لا یتا زاوج دهاش هيفو 03 اثرسحايو افسآ اي مغوتک افلا ءايلأ

 ۰ تاباورلا شک أ قاذک ( ةصةحو ةشئاع ) هلوق . « كل ىجياو » رمعم ةياور ىف عقوو . ها حح بهذم وهو
 هدنسم ىف یل ابطلا هجرخآ دقو « لم هلع هاکح اذک ةلاس مأو ةصفح و هنع هدحو ةلس نب دامح ةباور ىف عقوو

 نع رع لاژ-ب "یدتبلا وه ساءع نبا نأ دم:ءما وه اذه : ( هيبت ) ٠ ةعابا لثم « ةصفحو ةشاع » لاقف هنع
 انك: لاق سابع نبا ییادح » یلسلا کا نب نارمع نع فیض ا هجو نه هن ودم نبأ دنع عقوو « كلذ

 : اناقن « هرضن نأ انياع مزدف ‹ انتل نيح اکیا « ةشئاعو ةصفح نأش ىف ثدحتت نحنو رمع انقحلف ريسن

 ةصقلا هذه نأب عملا نكحمي و , هما سيلو ثيدحلا اذه نم افرط ركذف قدوسو ةصفحو ةشئاع نأش انركاذت
 لبقتسا مث ) هلوق . ىناثلا لاح لا ىف الا اممجو ىلع ةصقلا حرش نع مع لاژس نم سابع نبا نكمشي لو ةةباس تناك
 (راصن لا نم ىل راجو انآ تنك) هلوق . اهنع لوتسلا الا لوز برس تناك ىتأأ ةصقلا ىأ ( هقوس ثيدحلا ع

 ريم فأ ىلع افطع بصنلا هف زوو « عفرلاپ «ل راجو تنک فا و ظفاب ماظلا ىف یضمو « للعلا ىف هنایب مدقت

 هلوق ۰ سدالا نم فرع نب ورع نر فوع نب كلام نبا ىأ ( ديز ن ةيمأ ىنب ىف ) هلوق ٠ ىنا هلوق ف بوصنملا

 ىرق یهو ةيلاع عمج یلاوعلاو « ةيرقلا ىأ «ىهو » ليقع ةياور ىف عقوو « ناكسلا ىأ ( ةئيدملا ىلاوع نم مو )
 ثراحلا نب هلا دمع نب یلوخ نب ا روكنملا راجلا مماو « سرالا لزانم تناكو قرشملا لب ام ةنيدملا برقب

 امخاؤم سع ناكوو هيفو اشدح رك ذف ةشئاع نع ةورع نع یرهزآا نع رخآ هجو نم دعس نبأ ها یراما الا

 نع معلا ف مدت ام امأو , دمتملا ره اذبف « ةئدح الا اش رع عمسٍ الو هثدح الإ ای عمسی ال لوڅ نب سوا

 ىخأ هلي ىنلا نال نابتع ر وکذلا راج لا نوکب نأ ز"وج ةناف لاوکشب نبأ بيكرت نم وهف كلام نب نابتع هنإ لاق

 تحرص دقو . طابناسالاب ذخالا ىلع مدقم صنلاب ذغالاو . !رراجتي نأ ءاخالا نم مزليال نکا ,رمع نيبو هنیب
 نوئراوتي اوناك ىذلا ءاخالا ینمع ال ةقادصلا ینعع اذمف سوال ايخاؤم ناك رع نأ دنع نبا نع ةروكذملا ةءاورلا

 ىخآ ةنأب هب حرص اک بهو نب عاشو یلوخ نب شوا نيب ىخآ مثلَ ینلا نأب دعس نبأ هب حرص دقو ‹ خى مث هب

 نب ديبع ةياور ىف نأ كلذ دیوب و « اتداصم ىأ ءايخاؤ٠ ناك ه هلوق یعم نأ نيبتف « كلام نب نابتعو رمع نيب
 . ةيفرظ نوكس: نأ زوج و « ةيطرش اذإ نأ رهاظلا ( ةسلزن اذاف) هلوق . « راصنآلا نم بحاص ىل ناكو » نينح
 قو « ملي ىنلا دنع ةنئاكلا ثداوحلا نم ىأ ( هريغ وأ یحولا نم مولا كلذ ربخ نم ثدح اه هتثج ) هلوق
 دحاولا ريخ ىف ىتأيسو ؛ هب ةثدح الإ اتیش رمع عمس الو هب هئدح الإ اثیش عمسيال » ةروك ذم ا دعس نبا ةياود
 رضع » ىمل ايطلا ةياور ىفو ءب هللا لوسر نم نوكي ام هتيتأ تدرشو باغ اذإ » ظفاب نيذح ني ديبع ةياور ىف
 ىأ ( ءاسنلا بلغن شيرق رشعم انکو ) هلوق . « هربخأو ین رو باغ اذإ هرضحأو تبغ اذ] یب هللا لوسد
 نو انكم نامورنب دیز ةياور قو , كلذ نم سكملاب اوناكف راسنألا فالخم « ائيلغ نكح الو نماع مح

 ۰ اما ءاسنلل دهام نینح نب ديبع ةياور قو د هتجاح اهنم یعق ةچاح هل تناك اذا الإ دنا صا دحأ ماکیال 30

 ىأ حتفت دقو ءافلا رسكب ( قفطف ) هلوق «٠ انرومآ ىف نولغدن الو ءاسنلاب دتمنال انك د ىلايطلا ةياود قو
 « نهتقي رطو نوتريس نم ىأ ( راصنآلا ءاسن بدأ ند ) هلوق ۰ كلذ لعت ىف نذخآ نبنآ ىنعلاو « ذخآ وأ لعج

 قو « متاس نم نالعتي » لسه دنع رمعم ةياور قو « لقعلا وهو ءارلاب « برأ نم د ملاظملا ىف ىنلا ةياورلا قو .
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 ( تبخسف ) هل . « اننمجار و انئملكي نا. واصن الا ءاسأ نم انجوزت ةنيدملا انمدق ايلف د نامور نب ديزي ةياور
 بخصلاو « ىنم؟ امهو نيسلا لدي ةلءبملا دا لاب یممشکا ةياور فو « ةدحوم مث ةمجعم ءاخ مث ةلممم نیس

 حایصلا نم ةلمم» ءاح ,تحضف» اظل ىف ةيضاملا ىرهزلا نع ليقع ةياور ىف عقوو « بضغلا نم رجزاا بخسلاو

 تلاقف د هردقأو هيف ركسفتأ یا همانا ما ىف انأ اتیبف » نينح نب دیبع ةياور ىف عقوو « توصلا عفر وهو
 یف عقوو « هيف فرظانتو لوقلا ىف فددارت ىأ ( یعجارت نأ تركذنأت) هلوق ۰ اذکو اذک تعنص ول أس ا
 «عجارت نأ دیرتام ؛ باطخلا نباي كل اجي : ىل تا اقف ؟ هدیرآ مآ ىف كفاکت امو اهل تلقف و نينح نب ديبع ةءاود

 'نأ ريغ نه انيلع اقح كلذب نمل نيأر هللا نهركذو مالسالا ءاج ءالف ه ظفاب هجولا اذه نم سابللا ىف ىتأيسو
 اهلا تمقن » نامور نب ديزي ةياور فو «ىل تظاغًأن مالک أ ما نيب و ىنيب ناكو « انروهأ نم ءىش ىف نولخدب
 كمجارآ نأ ركن ) هلوق ٠ ملا حتنر ماللا سکب (د) هلوق . «باطخا یا اب كار اب : تل اقف « هپ امر رضف بيضقب
 كزبا ناو » نیدح نب ديبغ اور ىف (لیللا ىح مولا هرج مل نهادح) ناو « هنعجا ريا 22 ىلا جاوزأ نإ هللاوف

 ىف ىلا هتياور ینو ؛ رظن هيفو « انابضغ » ظفلب ملاظملا ف عقوو , نایضغ هموب لظإ یح لپ هلا لوسر عجا رب

 نیاخذت تنك یم : تاقف ر یا ایطاا ةياود فو« هلي هللا لوسر ىذؤت كتنباو اذه ىل لوقت : تلاق و سايألا
 لظي ىت> مر هقا لوسد ملكت كتنباو « كملكي نأ دحأ عيطتسيام « باطخلا ىربا اي : تلاقف ؟ انر رمأ ىف

 لخد نأ ىلإ راهنلا لوأ نم ىأ اضيأ لیلا ىف رجلابو امف بصالاب ( لیلا ىتح مويلا هرجا ) هلوق <٠ نابضغ
 رثكالا اذك ( باخ دق امل تلقف) هلوق ۰ مويلا ىلإ افاض لیلا ةرجوتل اهنا ىتح دارملا نكي نأ لمتم و ؛ ليلا
 ةانثم 2 مجاب € مظعإ نونم كلذ تاءف نم تءاج دق: تاقف و ليقع ةياور قو « ةدحو» مش ةمو دم ءاضض « پاخ ه

 تب اخ د اهفن تاياورلا راس امآو ؛ میظعب امف یا ةياورلا هذه ىف باوصلا وه اذهو <« ءىجلا نم ضام لعف
 . اةلطم ةانثلاو مجاب باوسلا نأ مزج نم لفغأ دقو « اماع ترخو فطمل ةمجعملا ءاخلاب تباقن « ترسخو
 . ىنمملا ىلإ رظالاب ثينأتلاو ظفللا ىلا رظنااب ريكذةلاف « تلعف نم د ىرخأ ةياور قو ( كلذ لعف نم ) هلو
 اذاف هبايث ضعب تيبلا ف عضي صخشلا نأ ةداعلا نأ ىلإ ءاميإ هيف . اعیج اما ىأ ( ىبايث “لع تعج مث ) هل

 ةياود ىف ( معن : تلاق) هلوق . هنم اهتازلل ام أدب و « هتنب | دی (ةصفح ىلع تلخدف ) هلوق . ابسبل سانلا ىلا چرخ
 هللا بضغي نأ نينمأتفأ ) هلوق ٠ هلل نيقئالا تلقف » ةءلاس نب داح ةياور قو « هعجارنل ان] » نينح نب ديبع
 ىلع وهو «نیکمارتف » ليقع ةياود ىف عقوو « رثكالل بصنااپ وه اذكح ؟ ( ىلرت للي هللا لوسر بضغا
 وآ لاق ,نيكلهتن هلوسر بغل هللا بغا نأ نمأتفأ 05 ماظاا باتک نم ةفرعملا باب ىف مدت و « فوذح ريدقت

 ديبعةءآور قو ؛ همچو ناكمال اط سیا و « لاق اذک « یدامتف , هرخآ قو « نینمآتنآ » با وصاا : قدصلا ىلع

 یاد ماللا كا ذشقب وهو « نیلعت تلف و هدنعو ؛ ءاسالا ةعاج باطخ ىلع فاكلا ن وكسإ 8 نكساهنف » نینح نا

 ديزي ةيآود قو ؛ ريش كلا هنم ىلطنال ىأ ( قلي ینا یژکتسال) هلوق ۰ « هلوسر بضغو هللا ةبوقع كرذحأ
 ةئهد ىتح ةجاس نم كل ناك ا « مارد الو ريناد هدنع سیا هللا لوسر ناف دلع هللا لور ىملكتال » نامور نبا

 یا ( هیرجم الو ) هلوق . هلوق هيلع ىدرت الو مالكلا ىف هددارنال یا (.ءىش ىف هيعجارم الو )هو ٠ « ییلسف
 هلق .اضيأ اهرسكبو فلالا حتفب ( نأ كنرغي الو ) هلوق ۰ كل ربا ىأ ( كل ادبام ) هلوق . كرسي ولو



A ۱ ۵۱۹۱ فبدما 

 هبیئعم ىلع اشو ظفلا لمع نأ لرالاو « ام ةرواجم تناك اهلل هتقیقح ىلع وه وأ « كنرض ىأ ( كتراج )
 نكي مل ناو ذحاو صخ# دنع امنوکا یواملا امهرواجتل ةراج ةرضلا ىلع قاطت برعلاو « امهنم لكل هتيحالصل

 «نیتراج نيب تنيك د كلام نب لح تیدح ىف عقوو عرز مأ شرب وح حرش رخاوأ ىف اذه نم ءىش مدقت دقو « ايسح

 اب :لوقيو ةرض اهتيمسن هركدإ نيريس نبا ناكو « نيتأرما ه لاقف یرخالا ةياورلا ىف هرسف ةناف « نين رض یمی
 اراج هطياخو لجرلا بحاص ىمست برءلاو « ةراج ىه امنو ”ىثب ىرخألا قذر نم بهذن الو عفنت الو رضنال

 ررضلا ظفا فاض نأ هنم ابدأ ةراج !متیمسن رحم راتخا : ىطرقلا لاقو . لجرلا اهتطا اهل ةراج اضيأ ةجورلا ىمستو
 ةماسولا نم ةلمبملاب « مسوأ » رمعم ةياور ىف عقوو « ةءاضولا نم ( أضوأ  هلوق . نيئمؤملا تابمأ نم دحأ ىلإ

 نركب یرتدنال ینعلا ( زنا لا بحار) لوق  ةمالمب هلعأ ىأ همسو لالا نأك لجأ دارااو «ةمالملا یهو "
 لاتحال كلذي تنأ ىرتذت الف « اهيف يب ىنلا ةبعو اهلامحي لدت اهلاف كلذب امذخا وی الف هنع كتيبنام لعفت ةدئاع

 ' نم نبآ نینح نب ديبع باور ىف عقوو . اهل ىذلا لثم لالدالا نم كل نوکب الف ؛ ةلذنملا كلت ىف هدنع ىتوككال نأ

 دنع لالب نب ناما ةياور ىف عقوو « اهابإ لب هللا لوسر بح اهتسح ادعأ ىنلا هذه كنرفپ الو » هظفلو اذه
 ةشئاع نس ىرتغنال » ىماايطلا ةياور فو « نيبأ یهو فطعلا واوب « يلب هللا لوسر بحو اهنبح اه د لس
  یعب «بنیز نسج الو ةشناع ةوظح لثم كل سيل هلا د ىرخأ ةياور ىف دعس نبا دنعو « اهايإ هللا لوسر بحو

 هلمج هنأ ياشلا ضعب نع ىليوسلا ءاكح ام ديؤي ىدلايطلاو لالب نب ناملس ةياور ىف عقو ىذلاو « شحچ تنب
 عونرم وه لب « لاق اک سیل و : لیهسلا لاق « ةيشاح « هرب کو همم نم هنسحتساو فطملا فرج فذح باب نم
 «بحدو تعل « ىلا و لعاف هذبف ىذه كنرغي الو هلوق نم هذه وهو مالكلا لوأ ىف ىذلا لعافلا نم لدبلا ىلع
 لاق دقو « هدر ىلع درب واولا توپو . ها هل سائلا بح ديز ىرشو هيف موص ةمبجلا موب یہا لوقت اک لاتشا لدب
 هطيضو : لاق  فاععلا فرح فذ> ىلع وأ « لاتشا لدب وأ نايب فطع هنآ ىلع عفرلا « بح » ق زوج : ضايع

 امجأ ريدقتلاو هلجأ نم لوعغم بصنلاب امئسحو لعاف بح : نيثلا نبا لاقو . ضفاخلا عزل ىلع بصنل اب ممضعب

 « بلا الو هنم نما لدب حصي الف بوصنم اهبعأ ىلإ ىذلا ريمضلاو : لاق ؛ امنسح لجأ نم اهايإ هللا لوسر بح
 لثم ةيم ور تناك رمع مآ نال یی «اهنم ّبارقل ةلس مأ لع تاخد ىح تجرخ مث ه ةياورلا هذه ىف ديبع دازو
 قو همأ مع تب یو . ةريذلا ن هاه تاب ةمسهح ريع ةدلاوو 5 ةريغم ا نب ةيمأ ىبأ تب ةلس مأ یهو لس مأ

 تاب یهو « هه ةجرد ىف امن ركل ةلاغ اهاع قلطا هنأنكو ,ىتااخ تناكو ةدلس مأ ىلع تلخدو» نامور نب ديزي ةياور
 « سانلا رومأ نم ىنمي ( ءىث لك ف تلخد ) هل . اپمآ نم اهتغأ وأ ابعم تمضترا نوک نأ لمتو . اپ
 موع ف لغد دق كلذ ناف « هجاوزأو هل هللا لوسر نيب لخدت نأ ینشبت ىح » افق لیلدب با الا تداراو

 نالف ذخآ لوقت« هديرأ تنك ىذلا نم ینتفنم ىأ ) اذخأ هتياو یتذجأف ) هلوق . هدر ۸ انکل «”ىث لکه اھوق

 فد اذغآ اهتاسلب یننذخآ یآ ( دجآ تنك ام ضءب نع یترمک ) لوق . هلعفي نأ ديري امع همنم ىأ نالف دي ىلع

 ىلوأ وف كلذ لمحت ناف « هملکل انإ « هللاو ىأ : ةلس ما تلاقف » دعس نبال ةياور ىفو ۽ ىالكو یدصقم نع

 انعزءام د نامور نب دیزب ةياور قو « نط یالک ىلع تمدنف : رع لاق « كنم ان دنع عولمآ ناك هنع انا ناو « هب

 هتحیصت مظعو هتقفش ةدش هنم عقوام يلد رمعل لماحلا ناكو«< عیلع نرغب جا وزآ و هللا لوسر ىلع راغن نأ



Afحاکتلا باتک - ۷  
 هللا دبع ىلع لصتال هلوقو : كءاسأ بجحا هلوقك ٠ اذک لعفت الو اذک لمقا هل لوقيف مب ىنلا ىلع طسبب ناکف
 ىف فيصلا جرخأ دقو . مالسالا ىف هترقو هتحيصن ةحصب هلمل كلذ لمتحم يقلب ىنلا ناكو , كلذ هغو أ نبا
 گر ىنلا ةيئاعم ىتلبو » هیفو ثيدحلا « ثالث ىف هللا تقفا و و لاق رمع نع سنأ ثيدح نم ةرقبلا ةروس ريسفت
 : تا اقف ةثاسن ىدحإ تينأ ىتح « نك اريخ هلوسر هللا نلدبيل وأ نتیهنا نثل : تلف نبلع تاخدف هئاسن ضعب
 برطخلا جرخأ اک شحج تنب بنيز یه ةأرملا هذهو ؟ « تنأ نبظعت یح هءاسن ظعبام هقا لور ىف امأ « رمع اي
 ددعتلا نكلا « انه ريع نع سايع نبا ةباور ىف روكذملا اممالکل ةبلس مآ اهآ مهضءإ زوجو « « تامہملا د ىف

 نیت رقتساف نينمؤملا تاپما نم ناکام یفلبو» ةيودرم ناو ده دنع ثيدحلا اذه قرط ضعب ىف ناف « لو
 انکو) هلوق ٠ لمآ هللاو بنیزو ةملس مأ ىباوج ىف ظافل لا فالتخا ددعتلا ديؤيو « ثيدحلا « نفکشل لوقأ
 لمتح و « ليخلا لاعن یهو لامثلا لممتسن ىأ « لاعذلا لعنت » ظفاب ماظاا ىف ( ليخلا لعنت ناسغ نأ انثدح دق
 ركنأو  هلوأ حتفي نيمضوملا ىف ءلعنت» و « ةباورلا هذه ىف ليخلا ظفل هدیژیو ةمجعملا مث ةدحوملاب توكي نأ
 لمان ف ضايع یکحو . هلرأ مضي اذه ىلع ن ركسيف « تلعن لقت الو ةبادلا تامنأ : لاقف ةبادلا ىف كلذ ىرهوجلا
 ین ةياورلا ىلع دمة عاق لاعنلا لعنت ىراخبلا ف دوجوملا : لاقو هيلع درف نيرخأتملا ضعب لفغو ؛ نيبجولا ليخلا
 نينح نب ديبع ةياور ىف عفو ( انورغتل ) هلوق . ضايع اجماع ماكد ىلا ىهو انه ىنلا رضحتسي ملو« ملا ىف
 هتياور قو «هنم انرودص تاالئما دقن «انيلا ریس نأ ديرب هنأ انل ركذ ناسغ كولم نم اكلم فوختت نحو »
 « انيتأي نأ فاخن انك ماش اب ناسغ كلم الإ قبب لف هل ماقتسا دق وللي هللا لوسر لوح نم ناكو » سابللا ىف یا
 ىحاص لزاف) هلوق . « ناسغ كولم نم كلم انوزغي نأ نرم اندنع فوخأ دحأ نكي مو » ىملايطلا ةياور قو
 , طبل كلذو « تببلا ىف ىأ ؟ (وه ما : لاقو اديدُ اب رض ناب برضف ؛ ءاشع انیلا عجرف « هدبوأ مو یرامت الا

 نم تفخ ىأ (تعزفف ) هلوق . ىلوأ یهو ؟ , وه مئانأ » ليقع ةباور فو « تيبلا نم جرخ هنأ نظف هل مهباج]

 ءاجأ ؟ وهام : تلف . مظع ىمأ مويلا ثدح دف : لاقف هيلا تجرخم ) لوق . ةداملا فال بابلا برض ةدش
 7 معلا باتک ق تمس دقت دقو «یاسماا ءاچآ » نینح نب دمبع ةياور قو « ناجا ورصم ةياوز ف (ناسغ

 مع هللا لوسر قلط) هلوق ٠ نم هتاب ةصفح نوكل ء رع ىلا ةبسنلاب وه (لوهأو كلذ نم مظعأ لب ءال) هلوق
 ةشلاع نع ةرمع ةياور ىف عقوو « مزجلاب «قاط» روت ىبأ نب هللا ديع نب هللا ديبع نع قرطلا عيمج ىف عقو اذک (هءاسن

 : ىراصنالا لاقف ٠ ايلا راس مش نآ نب ثرامحلا لعل : رمع لاقف . يطع سمآ : ىراصنالا لاقف د دعس نا دنع
 یرهرلا ةياور نم هو< جرخأو « هءاسن قاط دق الإ عالي هلا لوسر ىرأ ام : لاق ؟ وهام : لاق . كلذ نم مظعأ

 ديبع لاقو) هلوق . نظل اب انورةم «قاط» هلرق عفوو « مدقت اک لوخ نب سوآ ىراصنالا یسو ةشاع نع ةورع نع
 ركذي م (هجاوزأ كي ىلا لذءار یراصن الا یعب (لاقف) ثيدحلا اذ« ىنءي (رمت نع سابع نبا عمس نيئح نيا
 «ترسخو ةصفح تباخ تلقف » هلوق وهو هدمبام امأو ؛ ردقلا اذه الا نينح نب ديبع ةياور نم انه ىراخبلا
 ءاج تلقف و ظفاب ميرحتلا ةروس ریست ىف فلؤا ا هلصو دق قيلعالا اذه نآل « رو ىبأ نبا ةياور ةيقب وهف

 ضمب نظو « ةشلاعو ةےمح فا مغر : تلقف . هچاوزآ مس ینلا لزتعا « كلذ نم دشآ لب : لاقف ؟ یناسغلا

 كلذ ىف عقولاو « هتنیب ان كلذک سیل و« قلعا قب رطلا قايس نم ثيدحلا رخآ ىلا « لزتعا » هلوق نم نأ سانلا



 ۳۸۵ ۰۱۱۱ ثيدحلا

 هنأ رهاظاا راصف , رو ىنأ نبا ةاور نم قاسلا نتملا ءانثأ ىف نینح نب ديبع نع ةقلعلا ةظفللا هذپب ىراخجلا دارا '

 ركذف » لاق لب قاعملا ردقلا الو نثملا قسي ملف نسنلا لاكشالا اذه نم لس دقو « نينح نب ديبع قايس ىلا لوخت

 عقوو « ميرحتلا ريسفت ىف نيذح نب ديبع قيرط نمو ملاظلا ىف روث ىبأ نبا قيرط نم عقو ا أزتجاو « ثيدحلا
 دارأ ىراخبلا نأكو , هيف لاكش] الو ثيدحلا رخآ ىف نينح نب ديبع نع قاعملا ردقلا ركذ « ممدن ىلأ جرختسم د ق
 دنع عقو معن « ىندملاب اهاور مهضغب لملف « هيلع تاياورلا قفثت مل هءاسن ىتاط د وهو ظفللا اذه نأ ني نأ
 هللا لوسد قاط : نولوقي سانلا اذاف دجسلا تلخدف و لاق رع نأ ضابع نبا نع ليمز نب كام قيرط نم لسم

 ضعبب رمع نب هللا دبع یتیم د لاق رمع نا سابع نبا نع لیک نب ةبلس قيرط نم هب ودم نبا دنعو « هءاسن مق
 نم ءاج وهو هاب! قال رع نبا نأ ىلع لمح اظوفع ناك نإ اذهو « ءان قاط تلم ىنلا نا : لاقف ة:.دلا قرط

 هلدأو « سانلا هلقانتف قافنلا لهأ ضعب ةعاشإ نم عفو مزجلا لعل و ۰ ىراصنالا هب هربخأ ام لثمي هريخأف هلزنم
 ىلع ىراصنالا ربع بتاعي مل كلذلو « نیقلط هنأ اونظف كلذب دئداع رجت مو هءاسف مقلب ىنلا لازتعا نم عقو ام

 اذاو ١ ةيالا هذه تلرت و » هرخآ ىف لم دنع ديلولا نب كامس ثيدح ىف عقو دقو . كلذ عوقو نم هب هل مزجام
 « مالا كلذ ط.تقسا انآ تنکسف : لاق € مم هن وطقس - هلوق ىلا  ةب اوءاذ] فول وأ نمالا نم سآ مءاج

 هنم دارلا ميف هولمل ةباحصلا راک اک سالا ىلوأ ىلا وأ هب بلا وه نوکی ىح ب ىنلا ىلا هودر ول یلاو
 ريغب هءاسإ قلط هنأ مهتءاشإو مهوق ةءاذالاب دارااف اذه عو 5 مثريغ نع ینخام فاما2اا و ماب م اراب

 اذه سيل ىرخأ لاوفآ ةيألا قو « عاذم اب دارملا فو كلذ ةقيقح ىلغ عالطالا ىف رمع نش ىح تبثت الو ققحت
 بيرق ناک هنوکل و . هتنب امن وکل هنم اهناکسا ركذلاب ابصخ ام ( ترسخو ةصفح تبا ) هلوق . ابطس! عضوم

 امهصخ هنأكو ,ةدئاعو ةصفح فنآ مغر : تلقف » نينح نب ديبع ةباور ىف عقوو . كلذ عوقو نم اهر ذحنب دبعلا
 , نم نيشلا رسكب ( نوکی نأ كشوب اذه ناغأ تنك دق ) هلوق . هنايب یتأبس اک كلذ ىف ببلا اتناك امن وکلا ركدلاب
 هلوق . ةقرفلا ىلا ینعفلا بطغلا ىلا یضفت دق نینجا نأ نم هل مدقق ناك ال كلذو « برقي یا « كشوب»

 قاط : نولوقيو اضحلا نریکش سانلا اذاف دجسلا تلخد و كام ةيارر ىف ) ىنلا عم رجفلا ةالص تعلصف (

 باجحلا لوزت ناف نيب طاغ وهو « ةياورلا هذه ىف اذک « باجل اب نرمی نأ لبق كلذو « هءاسن لب هللا لور

 تناكذصقلا هذهو « بازحالا ةروس ريسفت ىف ااو ةنايب مدقت اک شحج تاب بنیز بب ىنلا جاوز لوا ىف ناک
 بنیز نسحالو , هلوق ىف اهل رمع ركذ مدقت دقو « ريخ نمیف شحج تب بنیز تناكو رييخنلا ةيآ لوز ببس
 اب یا ءاسنو اموي انحبصأ لاق سابع نبا نع ىحضلا ىلأ قيرط نم باوبأ ةينامت دعب یتآیسو « شحج تب
 نبا روض « ارصتخم ةصقلا هذه ركذف « هل ةفرغ ىف وهو مب ىلا ىلا دعصف رمح ءا دجسسملا ىلا تجرخ « نيكبي
 عم ةئيدملا ىلا ساع نبا لاقتنا و باجحلا نيب ناف « باجحلا نع ةصقلا هذه رخأت یضتقب كلذل هتدهاشمو سابع
 نامت ةنس ناك حتفلا نل عسآ ةنس تازت اذه ىلع ريرخالا ةيآف « كم تف دعب اومدق مبنا . نینس عبرأ وت هيوبأ
 یا لوق اضيأ لسم هب جرخأ یذلا دانسالاب رابع نب ةمرکع ةياور نم اذهوء سمخ وأ عبرأ ةئس ناك باجل او

 اوباجأو « هراكنإ ف مزح نبا غلاب ۲ 2 الا هر او« معن لاق « ابكجوزأ ةييبح مأ برعلا لجأ ىدنع » نایفس

 نأ یدنع لماع نسحأو . قفولا هئاو « عضوملا كلذ ریظن وهو عضوملا اذه ضرعتي مو ؛ ةديمإ تاليوأتب



 مزليإل هنأ هباوج نكآ , هب مرج باجحلا لبق ناك كلذ نأ نظ ةشئاع ىلع لعد هنا رع لوق ىأر ال یوارلا نوكي

 نم ةظفل ىف ىوارلا مو نم مزلي ال ا« باجحلا ءارو نم هبطاختو باپاا نه لحد دن باجحلا عفر لوخدلا نم

 هلوق دعب ثيدحلا رخآ ىف هلوق وهو « لكشم رخآ عضوم ةياورلا هذه ىف عفو دقو . هلك هثب دح حرطإ نأ ثيدحلا

 هس ام ضرالا ىلع ىشم امناك لپ هللا لوسر لر « عذجلاب كيتا ةتازتو هللا لوسد لزف و مر ىنلا كحضف
 رع هبطاخ ام بقع لات ىنلا نأ هرهاظ نا « نيرشغو اعسا ةفرغلا ىف تسک امن هللا كوسراب : تاق 6 هدرپ

 « مویلا كلذ ىف همم ملكت هنأ يف رهاظ هريغ قاءسو ؛ امو نیرشعو اعسن همم همالك رخأت رد نوكي نأ هنم مزلیف

 عجر دو موی ىح دجملا ىف ةءاس ريصإ ل ةنأب حرصم وهو كلذ ىف م اکتیال اموب نیرشعو اعسآ رع لمي فيكو

 دافتسإو « ةدملا تضم نأ دعب ىأ «لزنف » هلوق لمع نأ وهو ؛ لبس اذه ليوأت نکا و « نذأتسي و ةفرغلا ىلا

 هعم لزبف لوذتلا هتدارآ دزع هدنع ناك هنأ قذتاف « املع فاح ىلا ةدملا كلت ىف گر ىلا ىلا هدرتي ناك هلأ هذه

 ةا ود ىف رمح لوق نم مدقتأم ديب خلا ةصق رخأت دي ور او قاب ا ةشناع هتركذ اک ئ نوکی نأ ىثخ مث

 ناسغ كه الإ هل ماقتسا لق هللا لوسر لوح نم ناكو د الا ف الا ةراشالا تمدق یناا نين نب اسیبع

 ةلس نب ی ی نعم دقو « ةكم حتنف دعب تمقو امن اهلا راشأ ىلا ةماقتسالا ناف« ماشلاب

 ةعقو تناك ايلف« ین وبا ماع 7 ظ ناف ‹ هموقو وز :١ نولوقیف ل حفلا مومالسأب م “ولة برعلا تناکو د ىرجلا

 ىذ رخاوأ ىف ةن دملا لا مَع رم ىنلا عوجرو « نام ةنس نادطمر ىف ناك حتما و. ها « میمالساب م وق لک رداب حتفلا

 هلو> نم ةماقتسا نأ ۴ ب ,رعأا نم هيلع دفو نم ةرثكل دوفولا ةنس ىمست حس ةنس تاک | ذباف اهم ةدعقلا

 تناك رييختلا يآ ناب مزج نو . هتمدق اک عسل ةئس لوأ ىف ناك رييخالا نأ كلذ یضتفاف حتفلا دمب تناك امنا متلي

 لغد م هنأ كامس ةياور ىف ) کی مت ىه اذاف ةصفح ىلع تاخدو ) هلوق . دمتملا وهو هعابتأو یلایمدلا خسآ ةنس

 نیا اب كلو ىل ام : تا ان ؟ ای از هقا لوسر یذوت نآ كن اش نم غلب دقأ < ؛ رکب یآ تزپ ا : لاذ ةشناع ىلع الوأ

 كتصاخي كيلع ىأ ةانثم مث ةدحوم اهدعب ةنكاس ةيناتحتو ةحوتفم ةلممم نيعب هو « كتبيعب كيلع ؟باطخلا
 ةع ا ةصفح ىلع ةشئاع تقلطأف ۰ عاملا سیفن و بايثلا هيف لمحت ىذلا ءاعولا ةبيدلا لار ؛ كرس عضومو

 یسلع دقل د كام ةياور ىف داز ( كترذح نکا مار هلوق ٠ كتنبا ظعوب كيلع امدا « هیبشتلا قيراتإ روع

 هللا لوسر قارف ىلع نزحلا نم اهدنع عمتجا ال «ءاكبلا دشا تكيف , كقلطل انآ الواو « كبحمال لب هللا لوسر نأ
 ادب تملک | ال كقلط ناک نإ هللاو : هيودمم نا هچ رخ امن ۱۸ لاق دقو « الع امبأ بضغ ةدش نم همقرتت الو لو

 سابع نبا ثيدح نم هلم دعس نالو  اپهجار مع ةصفح ق اط مل ىلا نأ عالاو یراداو دعس نبا جرخاو

 حجار : ىل لاقف یا ليربج نإ هل ىلا لاقف د دازو هلثثم ديز نب سيق قيرط نمو « نسح هدانساو رمع نع

 نب دم لسرم نم هدسنع هو و ؛ هت ىف فا سيقو نا ىف كتجوز یهو « هماوق ةماوص الاف ةصفح

 هدا رخ ىف وه : تلاق ؟ ر و هللا لوسر نبأ اه تاقن » كام ةياور ىف (ةيرشملا ىف لزتءم اذوه ا ) هلوق ۰ نب ريس

 . تاب رشمو براشم اهعمجو امحتفبو ءارلا مضب اهنأو ملاظملا باتک ىف اهریسفت و ةبرشلا طبض مدقن دقو «ةيرشملا ىف

 دياولا نب كامس ةياور فو  مهتيمست ید فتا ل ( ممضعب کیپ طهر هلوح اذاف ريزملا ىلإ تدل تجرح ) هإوق

 ىباغ مث ) هلوق , ركسفملا مومرملا لعفک ضرالا هب نوبرضي ىأ ء اصحلاب نرثكسني ساناا اذاف دجسلا تاخد و



 اذا ۵۱4۱ ثيدحلا

 لاهتحالو ءهنم بضغ نع الإ نوکیال كلذ نأو هءاسف مب ىلا لازتعا نم هغلب ام هبلق لذش نم ىأ ( دجأ ام
 ال ام هيلع ةقدثملا نم كلذ ىفو , امهنيب ةلصولا عطقنتف رع تنب ةصفح نوتاج نمو هام قيلطت نم عيشأ ام ةح

 ةلجمب اهلع قري ةرشم ىف تلي هللا لوسر اذاف » نينح نب ديبع ةياور ىف (دوسآ هل مالغل تاقف ) هلق ٠ ني
 ىف كام هام ةدحوملا فيفختو ءارلا حتفب حابر مالفلا اذه مساو « ةلجعلا سأر لء دوسأ تلي هللا لوسرل مالغو

 نم دیقن ىلع هيلجر لدم ةيرشملا ةفكسأ ىلع دعاق يلي هللا لوسر مالغ حابرب انآ اذاف تلخدف » هظفلو هتیاور
 « هريغ ةاور ىف ةروک ذلا ةلجعلا ريسفت اذهب فرعو « ردحنیو لک هللا لوسر «ماع قرب عذج وهو(« بشخ

 اموتیپ فاكلاو ةزمملا من هتياور ىف ةفكسآلاو . كلذ ىف ثحب هيلا ت رشأ ىذلا ىحضلا نأ ثيدح ىف یتآہسو
 ىف عقوو « روقنم ىأ مظع نزوي فاق مث نوب «ريقث ىلع » هلوقو ٠ لفسلا بالا ةيع یه ةددش» ءاف مع ةلمهم

 نب ديبع ةياور ىف ( رمعل نذأتسا ) هلق . جردلاک رقف هيف تلمج ىذلا وهو نوالا لدب ءافپ لسم تایاور ضعب
 حابد رظنف د كامس ةياور ینو « تكس ىأ ملا حتفب ( تمصف ) هلوق ۰ « باطخلا نب رم اذه لق هل تلقف » نیاذح

 ٠ كلذ سیل نكمل « تام ثالث "یملاو باهذلا داعأ هنأ ىلع ناتي اورلا تقفتاو ءاثيش لقي ملف "لا رظن مث ةفرغلا ىلإ

 «نينح نأ ديبع ةياور ىف كلذ نم ءىش عقي لو  طقف ناذتقسالا داعأ هنأ هتیاور رهاظ لب كام ةءاور ىف احرص

 ءاج رع نأ نظ وآ بامتان ناك نیہا وألا نيترملا ىف لِي ىنلا نوکی نأ لمتتح و . ظفح مل نم ىلع ةجح ظفح نمو
 مالغلا اذاف ) یئارو ىلا تعجر ىأ ( انرصن٠ تسکشف ) هلوق . نهنم هتنبا ةصف> نوكل هجاوزأ ىلع هنطعتسو

 ىناف ىل نذأتسا خاب راي : تلقف یتوص تعفر مث م كامس ةياور فو ءاربدم تيلوف و رمعم ةياود قو ( وعدي
 اذهو ءابقنع نرضال ابقنع برضإ یا نثل هللاو « ةصفح لجأ نم تشج ىنأ نا مب هللا لوسر نأ نظأ
 عجطنعم وه اذاف ) لوق . اهرئارضل هفطعتسي نأ دعبأ ناک لاق ام هتنبا قح ىف حرص امل ةنال یناثلا لاعتحالا ىوقي
 ريدحلا تلمر لوقت جسنلا هب دارلا و ميلا نوكسإ « لمد ىلع » رمعم ةياور قو « مضت دقو ءارلا رسکب ( لامر ىلع
 عقوو . ريصحلا ةب لمري امي الوهم ناكهريرس نأ انه دارلاو « جوسنم ىأ لومم ريصحو هتج.ذ اذإ هتلمداو
 قاطأ هناکو « هبنج ىف ريصحلا رثأ دقو ريم> ىلع و كامس ةياور ىف عقوو « ريرس لامد ىلع د ىرخأ ةياود ىف
 مسا هدنع هنأكف « بوثلا ىف طوبمما ةلرنع ةلخادتملا هعولض ريصحلا لامر : ىباطحلا لاتو . ابيلغت اديصح هيلع
 هلوق ٠ اديصح ريرسلا جسا ىلع قاطا هنأ هتءدفام دیوب « هبنحي لامرلا رثأ دق شارف هنيب و هئيب سيل د هلوقو . عج
 . نظ امل : یامرکلا لاق ( کا هللا : تلقف ..ال : لاقف هرصب ىلإ عفرف ؟ كءاسن تقلطأ : مئاق انأو تاقف )

 نع رمع رتفتسا الف ءهب امزاج قالطلا عوقو رع زيغأ قالط نع ءىثان وأ نالط لازتعالا نأ یراصن الا

 مدع نم هيلع هب ممنآ ام ىلع هل !د-ماح هللا ربك نوکی نآ لهتحو . ها كلذ نم ابجعت ربك ةقيقح هل دج ف كلذ

 رع نأ انيلمف « انتويب ىف نحنو اهانممس ةريبكم ربع ریکف د دمس نا دنع ةبلس مأ ثيدح ىفو : قالطلا عوفو
 ؟ نهتئلطأ هللا لوسر اي تلقف د كامس ةياور ىفعقوو «دعب ربا انءاج ىتح ؛ ريكف ال لاقن كءاسأ تقاطأ هلأس

 لزتأفأ « هءاسن إب هللا لوسر قلط نواوقي اصحلا نوکنپ نوملسملاو دجساا تاخد یا : تاق . ال : لاق

 وهاس قلظإ مل: قوص ىلعأب تيدانف دجسملا باي ىلع تمقف » هيفو « تنش نإ معن * لاق ؟ نیقلطآ مل كنأ مريخأف

 ؛ ناذئتسالا قيرظب امابفتسا هلوق نركي نأ لمتح ( یتیار ول هقا لوسداپ : سلاتسأ ماق انأو تلق مث) هلو



YAAحاکدلا باتک- ۷  
 مامفتسالا هناب یطرقلا مزجو « ةياورلا هذه قايس رهاظ وهو هدمب روك ملا لوقلا نم الاح نركي نأ لمتحو
 لاملا ةنبرقل كلذ ىف نذاتسا و ثيدحلا ىف طسبنا هانعمو ايف فذحت دقو امهادح) لبست نيت رهه هلصأ نوکسف

 ءادتبالا نع ضبقاملاك قبف « ةبتمملا نم ءىش وه هةحلب نأ یشغ كلذ ىف ببسلا تناك هتنب نأب هما اجف ناك یتا

 اذکو « مدقتام قاسف ( ءاسنلا باغن شارق رشعم انکو ىنئيأر ول « هلا لوسراي ) هلوق . هيف نذأتسا یتح ثيدحلاب

 انتیأو ول . ريكا هللا : تلقف و هظفا و ةصقلا قايس ذعب « سن أتسأ و هلوق نأ رمعم ةياور ىف عقوو « ليقع ةياود ىف
 لاتحالا نيمي اذهو « معن : لاق ؟ هللا لوسر ا, سن أّسأ تلقف  ةصقلا قاسف  شورق رشعم انکو هللا لوسر اي
 ىلع تلخدو ىنئيأر ول هللا لور اي : تلق مث) هلوق . سلج هيف هل نذأ الف سانئنسالا ىف نذأتسا ها وهو «لوألا
 تركذف » نينح نب دیبه ةاور ىو « اهیاع لوخد لاح ىأ ةلاح ةلمجا ( ىرخأ ةمسبت مبتف - هلوق ىلإ  ةصفح

 ىحو ٠ همجو نع بضفلا رسحت ىتح هثدحأ لزأ ملف د كاج ةياور قو « كحضف ةللس ماو ةصفحل تلق ىذلا هل

 هلوتو « ىنعمو انزو فشكبت ىأ نیمه رسحت هلوقو « ی ارغث نانلا نسحا نم ناكو ء كحضف رشک

 « عمي رتفا و متباو متبت و رشک : تیکسلا نبا لاق « اکحاض هنانمآ ىدبأ ىأ ةمجمااو فاکلا حتفب رشك
 دیدشتب ( ةمسبت ىنلا مستف ) هلوق . ءامست هكر ناک و هي هتفص ىف ءاج دقو ؛ ركركو هقرق ليق داز اذاف

 ( ةلالث ةبهأ ريغ ) هلوق . هيف ترظن ىأ (هتيب ف یرصب تعفرف ) لوق ۰ «ةميست » ىنيمشكللو « نیلا

 وهو ةغلابلل هيف ءاماو بهألا ىع اضيأ ابمضبو ءاماو ةرشا حتفب ةبهآلا « « ثالث د نعمشكلا ةياور ىف

 دارملا نأ ررظ یذلاو ٠ غبدپ مل وأ خبد اقلطم دلإلا وه لیقو « غابدلا لبق دلجلا وهو « سارق ريغ ىلع باما عح

 دلجلا مظع نزوب قيفالاو « قلعم قیفآ اذاف » دماولا نب كاس ةياور ىف هلوقا « لكي و هغبد ىف عرش دلج انه هب

 لوءفو ليعف ءیج ملو «دمعو دومعو دامعو بهأو باماو قیفاو قنأو مدأو مدآ لاقي « هغابد مَ مل ىذلا

 نين> نب ديبع ةياور ىف دازو « نیتمضب لعف ءیج نأ رثكألاو « فر>آلا هذه الا ما ىف نيتحتفب لمف ىلع

 لاق « ءارب ارویصم رذ ىبأ ةياور قو. نیت دحوم «ابویصم ب 1هجعم ءاظو فاقب - اظرف هلجر دنع ناو و

 ةمجعملاو ةلمما اب رویصااب دارلاو « هل یهو ةمجعم داضب « ارویضم د لوصالا ضعل ف عقوو « ىووالا

 ةياور قو ء عم: ب بوبصم وه لب ءاعو ريغ ىف ناكنإو رثتنم ريغ هنأ دارملا لب اب وبصم هنوكىاني الو « عومجما
 هل . « ةفرملا ةيحان ىف اظرق اهلثمو « عاصلا وحن ريهش نم ةضبقب انآ اذاف زا تلا لوسد ةنازخ ىف ترظنف » كامس
 نا هللا لوسد اي : تلقف ؟ كيكبي امو لاقف « تيكبف د نينح نب دیبع ةياور ىف ( كتمأ ىلع عسويلف هللا عدا )

 ؟باطخلا نبا اب كيكييام :لاقف یانیع تردتباف » كام ةياور قو «هقا لوسر تناو « هيف امه ايف رضيقو ىرسك

 رصيق كاذو ؛ ىرأ ام الإ امف ىرأ ال كتنازخ هذهو « كبئج ىف رثأ دق ريصحلا اذهو ىسبأ ال ىل امو : تلقف
 اذه ىف وأ : لاقف اننکتم ناكو مب ىنلا سلخ ) هلق .« هتوفصو هللا لوسر تاو : راّثلاو راهآلا ف یرسکو
 ةيضاملا ليقع ةياور ىف اذکو ؟ «باطخلا نبا اي تنأ كش ىفوأ و ملم دنع رمعم ةياور ىف ؟ ( باطخلا نبااي تنا
 وا هنأب رعشي اذهو ؟ ايندلا ىف عسوتلا نم رخ ةرخآلا ىف عسوتلا نأ ىف كش ىف تنأأ ىنمملاو « ملاظملا باتك ىف
 هباجأ ایئدلا مآ هل ركذ ايلف « نامزتعا ىتح هئاسن ىلع لب ىنلا بضغ وهو هيف ناك یذلا مالا ةرج نم ىب هنأ نظ
 نأ یضرت الآ د نينح نب ديبع ةياور قو ( اینا املا ىف مهتابيط اوا دق موق كئلوأ نا ) هلوق . هباجأ ا



 ۲۸۹ ۰ با ۵۱٩۱ ثيدحلا

 « یکذلاب اممهيصختل رصيقو یر ةدارا ىلع ةا ءامهلو هل ةياور قو ؟ « ةرخالا ما و امندلا مه نوکت

 لوسراي تلقف) هلوق ۰ « یلب تاقف » كام ةياور ىف داز « املاح لثم ىلع ناک و أ امهعبت نمد امهتد'داب یرخااو
 اپن بوغم ةيويندلا تاليجتلا نأ یداقتعا نم وأ« كت رضح لوقلا اذه یءارچ نع یآ (ىل رفختسا هللا

 ثيدحلا كلذ لجأ نم هءاسف لَ ىنلا لاف ) هلوق . مهشياعمو مهسبالم ىف رافكلا ةيباشم هيفام ىتدارإ نع وأ
 ناكود اضيأ هيو  ةصفح ةصفح هتشنآ ىذلا رركذملا ثيدحلا رس مل قب رطلا هذه ىف اذک (ةشثاع لا ةصفح هتدفأ ىذلا

 ناکو « ارسفم هدا لو ميم اضيأ اذهو « هقا هبناع نيح نیلع هتدجوم ةدش نم « ارش نويلع لسخادب انآ ام لاق

 هل دنسب «ةئيدملا دابخأ » هبا کیف یوزغلا نسحلا نب دم دافاف ؛ رع نع شایع نبا ثيدح ىف اک ةبرشاا ىف هلازبعا

 نع قرطلا نم ءىش ىف سیل و « كانه تناكرثب ةولخ ىلع ةكارأ دنع ليقيو ةبرشملا ىف تيبي ناك می لآ » لسرم
 لوق ةبتاعلاب دارااو « مرحلا ةروس ريسفت ىف هيلا ترشأ اك قاحم) نبا هاور ام الإ بابلا ثيدح دانساپ ىرهزلا

 « همي رن ىلع بق وعو هسفن ىلع مرح ىذلا ف فاتخا دقو . تایالا ( كل هقا لحأ ام مرحت مل ىنلا اأ و لام
 ةروس ىف یم 0 هنأ نيحيحصلا ىف ىذلاف : لاوقأ ىلع هئاسن لع لخدبال نأ ىلع هفاح ببس ىف فلتخا اك
 ريسفتلا ف تركذو . قالطلا باک ىف هنم طسبأب قایسو « ةشئاع نم ديمع نب دیبع قيرط نم ارصتخ ميرحتلا

 ةشئاع نع نامور نب ديزي ةراور ىف عقوو٠ هقز ط نم |ریثک كان» تركذو « ةيدام هتیراج مر ىف هنأ رخآ الوق

 لغد اذا عتبي هللا لوسر ناو « لع اف Se l4 تيدهأ ةصفح نا » هیفو نیل وقلا م مج ام ةي ودم نبأ دنع

 ةصفح ىلع لخد اذا : ءارضخ امل لاقب ةيشبح اهدنع ةي راجل ةشناع تل اقف « اهنم هبقست وأ هقعل یتح هتسبح املع

 دجن انإ : نلقن نكياع لخد اذا : تلاقف اهبحاوص ىلا تاسراف « لسعلا نأ شب ةيراجلا اهتريخاف , عصي ام یرظناف

 ابل نذاف اهايأ ىنأت نأ هتنذآتسا ةصفح موي ناک الف . ادبأ همعطأ ال هاو . لسع وه : لاقف « ريفاغم خير كنم

 هبجوو جرف اقاخ» بابلا تدجوف تعجرف ةصفح تلات ؛ ةصفح تيب ایلخداف ةيرام هتيراج ىلا لسراف تبهذف
 جرخ الف «ةئامأ كدنع یهو ةأسما اذهب ىربختال ىرظنا « مارح ىلع اهنأ كدبشأ :لاقف هیت امن « کبت ةصفحو رطقب
 «تكتارزف , هتمآ مرح دق لب هللا لوسد نا ؟ كرشبأ الأ : تلاقف ةشئاع نيبو ابيب ىذلا رادجلا ةصفح تعرق

 هتيراحي هللا لوسر لخدف ةشئاع موي اهتيب نم ةصفح تجرخ» هنع سابع نبا ىلوم ةبعش قیرط نم دعس نبأ دنعو
 ىلع ىمتك اف لاق . تعنصام یاد دق ینا امأ » هل تلاقف ةيراجلا تجرخ ىتح هتیفرف تءاجل ةصفح تيب ةيطبقلا
 كناسنل مسيو ةيطبقلاب هيف سرعتف ىوب امأ : ةشئاع هل تلاقف « اهتريخاف ةشئاع ىلإ ةصفح تقلطناف ؛ مارح یهو
 شايع نبا نع كاحضلا قیرط نم ةبودرم نا هجرخأ ثلاث لوق ركذ كلذ ىف ءاجو «ةبأآلا تلزتف « نوءانأ راس
 كابأ نا« ةراشب كرشبأ ىتح ةعئاع ىريخن ال : لاقف ةيرام هعم تدجوف اهترب رب ىنلا لع ةصفح تلخد » لاق

 هنم تسقااو ,كلذ ةيئام هل تبلاقف اهتريغأف ةعئام لا تبهذف « تس انا اذا ركب ىنأ دعب سالا اذه لپ
 ىلع اهتاعي و كلذ ىلع ايت اعف « اهتريخأف ةمئاط یربذت الأ كترمأ لاقف ةصفح ىلإ bk امر ةيرام مرحب نآ

 ةرشع د قو « طسوالا د ىف ىناربطلا جرخأو (ضمب نع ضرعأو ضب فرغ) ىلاعت هللا لاق اذباف « ةفالخلا مآ

 اربش نهلع لخديال نأ هفلحو نهنم هبضغ ببس ىف اجو« فيض امهنم لك فو همايتب هوحن ةريره ىبأ نع « ءامنلا
 بی من - ۷ 6 ۰٩



 اکا بانک - ۱۷ ۹۰

 لک ىلإ لسراف « ةيده قلي هللا لوسرل تيدهأ و تلاق ةشناع نع ةريع قیرط نم دعس نبا جرخأف « یرخآ ةصق

 دل : 22اع تا اقف ضر مف « ىرخأ ةرم اهدازف اهيصنب شحچ تاب بْن ز ضر ملف اميصن هئاسأ نم اما

 . ثيذحلا «ارپش نكيلع لخدآ ال « ىننئم#ت نأ نم هللا لع نوهآ نزل : لاقف , ةيدهلا كيلع درت كجو تأقأ

 اهييصنب بنيز ىلا لسرأف « هجاوزأ نيب همسقف احذ عف » هيفو هوحت ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا قيرط نمو

 ءاج د لاق راج ثيدح نم سم هجرخأ رخآ لوق هيفو . هوحن ركذف « هدر كلذ لک ءاثالث اهوديز لاقف « ةتدرف

 هل نذأف نذأتساف ربع ءاج مث , ل دف ركب یال نذأف < مهنم دحأل نذر مل عقلي ىنلا بابب سولج سانلاو ركب وبأ

 ىلا ركب وبأ ماقف  ةقفنلا ىننلأسي ىر اک لوح نه » هيفو ثيدحلا ركذف « هزاسن هلوحو اسل اج ل ینلا دجوف

 ءايشألا هذه عوحب نوكي نأ لءتحو , يييختلا ةنآ لوزت ركذف «اربش نفدتعا مث  ةصفح ىلا رمع ماقو ةشئاع

 قح هنم عقب ل كلذ نأو « هحفص ةرثاكو هردص ةعسو ب هفالخأ مراكمب قئاللا وه اذهو . نم ازتعال ايس ناك

 ةدنسم ىهو دانسإ ريغب بيبح نبال خذلا ةصق بسنف ىزرجلا نبا رصقو . نإ ىضرو ب نجم هبجرم درکت

 ةشناع صاصاخال ةيرام ةصق اباك لاوقالا نم حجارلاو « ملسم حيي ىف یهو ةقفنلا ةصق ممأو « دعس نبا دنع

 تمتچا امیج بابسألا نوكست نأ لمحو « یتآیس اك نونم ةءامج هيف عمتجا هناف لسملا فالخ اهب ةصفحو

 نمو ٠ ةثأاعو ةصفح صتخال طف ةيرام ةصق ىف الثم ناك ولو عيمجلل فلحلا لوش هديؤب و . اهمهأ ىلإ ريشاف

 تناك هثالث ىف تب رض اذاف ةعسن تناك نهتدع نأ مايأ ةثالث رجملا ةيعورشم نأ عم رهشلا ىف کا نأ فئاطالا

 نم هءاسف ىنلا لزتعاف ) هلوق . لعأ هاو رئارلا نع تصقنف ةما تناك اهتوكل ةيرال نامويلاو نيرشعو ةعيس

 هلوق ۰ هءاسأ لذعاف هلوقب قاعتم ددعلا ( ةليل نيرشعو اعست ةشئاع ىلا ةصفح هتشفأ ىذلا ثيدحلا كلذ لجأ

 نبنم ىلآ ناكو » نيئ> نب ديبع قيرط ىف ملسم دنع ةماس نب دامح ةياود ىف (ارهش نیبلع لخادب انآ ام لاق ناکو )

 نم باوبأ ةعبس دعب قأيسو , اقافثا ءابقفلا فرع ىف ىذلا ءالبالا هب دارلا سيلو ءمسقأ وأ فلح ىأ ءاربش

 ناك ناو ؛ انه ةلس نب داح ةياور ظفلل قفاوم اذهو «ارهش هئاس نم ی هللا لوسد ىلآ » لاق سنأ ثيدح

 لخد ) هلوق ٠ هبطغ ىأ ( نييلع هتدجوم ةدش نم ) هلوق ۰ ءاليإلا ظفلب اوربعي مل ربع ثيد ىف ةاورلا رثكأ

 نأ الو غلب ثيح نم أدبي نأ همرلب الو ؛ نم ءاش نم أدبي رضح مث هجاوزأ نع باغ نم نأ هيف ( ةدئاع لع

 : ةشأاع هل تلافف ) هل . ابموي ناك هنأ قفتا هن وكل ةعئئامب ةءادبلا نوک نأ لمحو « لبق اذ , عرقي

 هركذ ربع نأ ديلولا نب كامن ةياور ىف نأ مدقت (ارپش انیلع لخدنال نأ تمسقأ دق تنك كنإ هلل لوزا

 كلذب هترکذ ةشئاعو ةفرذلا نم هلوزل دنه كلذب هركذ هنأ رمع ثيدح قايس ىف نال امهنيب ةافانم الو « كلذب

 رهاظف « انلقف و لاق ةصقلا هذه ىف رباج ثيدح نم مم جرخآ دقو ؛ كلذ ىلع ادراوت امهنأدكف الع لخد نيح

 ىوقي نكل « ىدنع لمتحم وهو , ةثئاء نم كلذ رضح رع نوکسیف رمع ثيدح ةمثت نم هنأ وب قایسلا اذه

 نر سم هجرخآ ةشأط نع ةوره نع هدنع ردقلا اذه ناف , قيرطلا هذه ىف یرهزلا قيلاعت نم اذه نوكي نأ

 ةشلاع ع ةورع یرخاز : یرهزلا لاق ‹ ارهش هئاسن ىلع لخديإل هنأ مسنأ یب ىلا نا د هنع رم ةياور

ب « عسنل » ليقع ةياور ىف ( ةليل نيرشعو عسل نه تحبصأ ااو ) هلوق . « هرک ذف . . تا
 ةياور قو ماللا

 ةياود ىف اجردم عقو ثيدحلا رخآ ىلا انه نم : ىلرعامسالا لاق , ةبراقتم یهو ةدحوملاب « عسب د اهف یمخرسلا



 4۱ ۵۱۹۱ ثيدحلا

 عسا تضم ال : تلاق ةثئاع نع ةورع ىنريخأف یرهزلا لاق » ىمعم ةياور ىف الصفم عقوو « یرهزلا نع بش

 ماظلا ف مدقت دقف رظن هيف بيغش لا جاردالا ةيسنو : تلق . ثيدحلا « لپ هللا لوسر “لع لخد ةلبل نورثعو

 مدقن دقو . لغأ هقاو « ةلصفم ىيعامسالا لاق اک رمعم قيرط لسم جرخأو ؛ كلذك یرهزلا نع ليقع ةياور نم

 نع وأ ةشثام نع ةورع نع یه له دييختلا ةصف ىف ىرهزلا ىلع فالتخالا ىكح ىراخبلا نأ بازحالا ريسفت ىف

 ةراشإ اذه ىف ( ةليل نیرشعو افسن رهثلا كلذ ناكو ةلي نورشعو مسن رهشلا : لاقف ) هلوق . ةشناع نع ةيلس ىبأ
 الو هيلع فولحا رهششلا نم دهعال « ربشلا » هلوق ىف ماللا نأ وأ « رص ا هب داربال هنأ و هلبق ىذلا مالكلا ليوأت ىلا

 عسن :رهشلا نأ هقلطاا هتياور رع نبا ىلع ةدأاع ترکنآ دقو « كلذك اباک دوپشلا نوک نأ كلذ سم مولي

 اوركذف لاق « نورشعو عسل ربشأا » عفر ريع نبا نع نمحرلا دبع نب ىح قيرط نم دهآ جرخأف « نررشءو

 نم لسم هجرخأ دقو . نرشعو اعست نوکی دق رهشلا : لاق امل « نجرلا دبع ابأ هللا محرب : تااقف ةعئاعل كلذ

 ةياور ىف عقوام ىلع مالكلا دنع اذه لبق هتنيبو ةشأاع هب تمزج ىذلا ریخالا ظفلا اذ ربع نع رخآ هجو

 قايسو « تلزناف» ليقع ةياور ىف ( رييخنلاهبآ هقلا لزنأ مث : ةشئاع تلات ) هلوق . لاکشالا نم ديلولا نب كامس

 ناك ناو هلهأ روما ضعب نع ملاعلا لاؤس ثيدحلا ینو . ىلاعث هلا ءاش نإ قالطلا بانک ىف فوتسم ةيلع مالكلا

 راسفتسا نه هتبابمو ملاعلا ريفوت هيفو : لاق «بابملا هلاق ظفحم ةلأسمو لةنت ةنس كلذ ىف ناك اذ] ةضاضغ هيف هيلع

 « لئاسلا ىلع هركنأ سانلا ةرضح هنع لكس ول هلعل اع لأسيل ملاعلا تاواخ بقرتو ؛ هركذ دنع هريغت نم یثخام

 ىف راصن الا ةريسب ذخأ لي ىنلا نآل « مومذم ءاسنلا ىلع ةأطولا ةدش نأ هيفو . ةءورملا ةاعارم كلذ نم ذخؤي و

 ىلع ةصقلا قايس هيفو « اهجورل اهحالسإ لج 9 لوقلاب هتبارقو هلتبا لجرلا بيدأت هيفو . هموق ةريس كرتو ماس
 نآ معي ملاعلا ناكاذإ اصوصخو « نايب و حرش ةدايز نم ةحلصم كلذ ىف ناكاذإ كلذ نع لئاسلا لاسو مل ناو اپېجو

 كلذ نم "ىش ىف هيلع ناك ناو هنلءاسم ىلع هربصو هل ملاعلا عضاوتو ملاعلل بلاطلا ةياپم هيفو . كلذ رثؤي بل اطا

 ديغب ناك ولو تانبلا ىلع ءاب الا لوخدو . كلذ ريغب لخادلا عمسی مل اذ] هقدو بایلا برض زاوج هيفو . ةضاضغ

 ىلع هصرح ةدشو ساجد نبا فلعلت نسح هيو . تاجوزتملاب قاعتي ام امسال نهلاوحأ نع بيقثتلاو « جورلا نذإ

 ۽ هنع ذخأيل رم ةولخ رظاب لب وط ةدم ماقأ نايع نبا نال دانسالا ولع باط هيفو : ريسفتلا ثونف لع عالطالا

 طبدلاو ملعلا بلط ىلع ةباحصلا صرح هيفو .رمع بام ناک اک هلا ؤس باهيال نم هنع ةطساوب كلذ ذخأ هن« ناكو

  ف ثحبلا هيفو . هلهأ لاحو هشاعم سال هيف غرفتي اتقو هسفنا لع ملا بلاط نأ هيفو . مب لوسرلا لاوحأب

 همیقو . ءوضولل ءاملا ءاقيإو دافسالا ىف راجتسالا راثيإ هيفو ٠ یثلا و دوءفلا لاح قو تاولخلاو قرطلا ىف معلا

 لمعلا ركذ زاوجو , نجوتسیام ةياكح كلذ ىف ناك ناو ةينيد ةدئاف هيلع بترتي اع هلهأو هسفن نم عفیام ملاعلا ركذ

 نوياطخ نع ءاضغالاو تاجوزلا ىلع ريصلا هيفو . لمحتلا تفو ركذ نایبو « هبجو ىلع ثيدحلا قایسا ملاصلا

 ةواخلا دنع محلا ذاخا زاوچ هيفو . لامت هللا تح نم نوكي ام نود ءرلآ قح ىف لاز نم نهم حقي اع حفصلاو

 رف هلم ىنلا ابظعو یا ةأر ف راجا باتک ىف یضالا سا لوق نوکیو « هنذإ ريغإ هيلا لخذي نم عن اباو

 مامالل نأ هيفو : بابلا لاق « سانلل امف سام یتا تاقو لا ىلع الوحم« نیبا وب هل دجت ملف هيلا تاج مث د هفرعت

 طسبتم وهو سانلا ىلا جرو هظرغ بهذي یح هلهأ ةبج نم هفراعب سالا دنع هتصاخو هتناطب نع بجد نأ



 حاکنلا باتک د ۷ ۳۹۲

 ةلزنملا ميظع ردقلا لیلج لخدب نأ ديرب یذلا ناک ولو نذا ریذب هيلا لوخدلا نسح مل بجتحا اذإ ريبكلا ناف ءمولا

 نوكي دق توكسلا نأ هيفو . مت امم یضتقیام هلهأ نم لجرلا عقو اذا مهثم ءايحلاو راهصالاب قفرلا هيفو . هدنع

 دوعلا رمل زم مل رمع درب همالغ مآ ول مالسلاو ةالصلا هسياع هنآل , نيباحالا ضعب ىف لضفأو مالكلا نم غلبأ

 هسيفو . بلوملا كلذ ىلا راشأ ء اقلطم هدر رثؤي مل هنأ كلذ نم ريع مف تكس ايلف « ىرخأ دعب ةرم ناذئةسالا ىلإ

 هدحو ناك ناو ناسنالا لع ناذثتسالا ةيعورشم هيفو . نذأي مل بوجحلا توكسب نذالا عمم لع اذإ بجاحلا نأ

 لوصح اجر اذإ هل نذؤي م نأ ناذئتسالا رارك: ذاوج هيقو٠ املع عالطالا هركي ةلاح ىلع نوكي نأ لاتحال

 « رع عم ىسو» ىبأ ةصق ىف ناذثتسالا باتک ىف هحاضیا یتآیس اک تارم ثالث هب زراجتنال نأو « نذالا

 ىذلاف هل نذؤي مل ولو « اقافنا عق و ةثل لا ةرملا قف هل نذالا نم عقد یذلا نأل ةصقلا هذه نم رع لع كاردتسالاو

 اهاضق ةوبش وأ ةذل لک نأ هيفو . سا كلذ هغلبی مل هئاب ینآس اک حرص هنال ناذثتسالا ىلا دوعي ناک هنآ ربط

 یربطلا كلذ ىلا راشآ « ةرخالا ىف هل رخدال كلذ كرت ول ةناو « ةرخآلا ميعن نم هل لاجعتا ورف ايئدلا ىف ءرملا

 هللا ما ىلا هلبس ىف هقرفيو ههوجو ىف هفرصی مل ني ىربطلا همخو ىنذلا ىلع رقفلا راثا میضعب هنم طين ماو

 ىلد ريصلا نم لضفأ ركفلا عم نحنا ىلع ريصلاو « ناحتمالا لزانم نم ومف كلذ لمف نم امأو : لاق « اهيف هعطوب

 نم نأ » هلوق موبفم ىف امل ىلا ىلع ريقفلا لطفي نم هب جتحم ام ةصقلا هذه : ضايع لاق . ىنا هدحو ءارضلا

 وه دافکلا ظح نأ ةبآلا نم دارملا نأب نورخألا هلواحو لاق«. هرادقب ةرخالا ىف هتوفی ايندلا ىف معنت

 فلسا امف فلتخا ةلأسم یهو ء رظن باوجلا فو « ىهتنا ةرخآلا ق مهل ظحال ذا ايندلا یمن نم هولا ام

 یأد اذإ ءرملا نأ هيفو . قاقرلا باتک ىف ىلاعت هللا ءاش نا مالا اهب اذل نوکیس ليذلا ةلبوط یهو « فلخلاو

 ٠ لَو ىنلا حدعب اثيش ناوقال : رع لوقل « هسفن ببطيو همه ليدي ام هثدحم نأ هل بحتسا اموهرم هبحاص

 ید بصلاب ءوضولا ىف ةناتسالا زاوج هيفو . رع لعف اک كلذ ىف ريبكلا ناذئتسا دعب كلذ نوكي نأ بحتسو

 دنع ةماعاو بوثل اب لمجتلا هيفو . ريبكلا نم ابسن فرشآ ريذصاا ناكناو ريبكلا ريغصلا ةمدخو < هیضوتلا

 ةدلاع نا « كلذب قلعت هل نم امسال اہل ایس هرهاظام هنم عقو اذإ هنيميب فلاحلا ریکذت هیفو . راک الا ءاق

 لزل الف « اموب نورشعو ةعست وأ اموب نوثالث ربشلاو رپش وهو هيلع فلحام رادقم ىن را نوكسي نأ تبشخ

 عفو فلم لا ناكىنلا ناف لهتسا ربشلا نأ اهدلعأف « لهي مل ربشلا نأ وأ ردقلا نع لهذ هنأ تنظ نرشعو ةمست ىف

 رصتقا اذغو ربثلا لوأ ىف یناک انآ قفا 2 هني« نإ لاق نم لوقا ةيوقت هيفو . اموب نيرشعو اعسق ءاج هت

 ىف ةفئاط تیهذو « نيثالثب الا ولا عقبال هنأ ىلع رورجلاف ربشلا ءانثأ ىف كلذ قفتا ولف الاو نی رشعو ةمست ىلع

 لعف ىلع فاح نم نأ هنم خوب : لاطب نا لاق < مسالا هيلع قلطنبام لفأب اذخأ نيرشعو ةعستب ءافتکالا

 ولف هب جرخو لالما لوآ لخد هنأ ىلع كلامو ىعناثلا دنع ةلوحم ةصقلاو < مسالا هيلع قاطنيام لقأ لعفب رب ءىث

 . ةمتمالاو تيبلا ثاثآل لارا ذاختاو جدلا تاذ ةفرغلا ىنكس هيفو . نيئالثب الا ري مل ربشلا ءانثأ ىف لد

 لوبق هيفو . ىويئد وأ ىنيد مآ نم یعرش لغاشل هروضح ىلع ةبظاوملا سينت مل اذإ ملاعلا ساج ىف بوانتلا هيفو

ىلا رابخالا ناو « ريغصلا نع ديبكساا ةياودو « ال وص۰ هنع ذوخأملاو الضاف ذخالا ناكولو دمحاولا ريشا
 عاشت 

 ىف ىراصنالا مزج ناف « قدصلا مزاتهنال عامت وأ ةدهاشم ند ىس مآ ىلا مجرم نكي مل نا اهولفان ثک ولو
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 صخش نم كلذ pes عاش مآ ىلع لوح كلذب دل دع ريع مآرنیذلا سانلا مزج اذكو قيلطتلا عوقوب ةياور

 نوقلط ةنأ عاشأف نوقلط هنأ كلذب ةتداع رت دکل نظف هءاسن 2 ىنلا لازتعا نم همهوت ىذلا مولا ىلع ءانب

 ءافتكالا هيفو « مدقت اک نیقفانلا نم نوكي نأ كلذ ةءاشاب ادتبا ىذلا اذهب قلخأو . هب نمانلا تدحتف كلذ عامف

 قوعیال ثيح ولعلا ىف ةبغرلا نأو « نيرقلا هنع هذخآ نمع ايلاع هذخأ ناكمإ عم نيرقلا نع هذخأب کا ةنرممب

 كلذ دعب هنع لأسي مث هتبیغ ىف عقب ام لوصأ هنم دیفتسپ نأ كلذب دارلبا نوكب نأ نکہ ٤و « ىعرش قلاع هند

 ىلا لاوحأ ىلع عالطالا ةبح نم هيلع ةباحصلا ناكام هيفو . ثيدحلا فارطأ ةءاتكدئاوف دحأ اذهو , ةبفاشم

 ىضتقملا نبقلط ةناب هدنع رعشأ ىذلا هءاسن هلازتعا ىراصنالا قالطإل هل مت اهب موماتهاو « تلق وأ تاج يَ

 نأ ىلا رظنلاب كلذ ناكو« ام نم ورغل ةئيدما هشوبجب قاسغلا ماشلا كلم قورط نم مظعأ كلذب 9 هرغغ عوتو

 عفو ىذلا فالخ « فيعض كلذ فالخ لاتحاو موزپمو بولغم مهةرط ولو مودع نأ قتحتی ناكىراصنألا

 هل لصع نأ ی هرطاخ ةباعر نم ىصقالا فرطلا ىف اوناكو مهلا لوصح همم ققحتي ىذلا قیلطتلا نم همهوت ام

 لمع نزملاو بضغلا نأ هيأو٠ مع هللا یضر همه امل مهلا و هيضذي ال بضغلاو هقلقي امل ناةلاو لق ولو شارفت

 عزجلاو عزفلا ةدش هيفو . تار ثالث دجأ ام ىنبلغ مث: رمع لوقل هنم فوأأملا ىنأتلا كر“ ىلع روقولا لجرلا

 نيب عمجي اذبيو « كلذ هركيال ةنأ لع اذإ هيف امو هبحاص تدب ىحا وت ىلا ناسنالا رظن زاوجو « ةموملا روما

 تيب فرع رظن نوكي نأ لمتح و ٠ یوونلا كلذ ىلا راشأ « رظنلا لوضف نع ىبنلا نم درو ام نيبو رمعل عقوام

 الإ ري لف هنم سفنأ ءىش كانه له رظنيل هسأر عفرف هلقتساف الثم ظرقلاو ريعشلا ىأرن انافنا الوأ عقد ی ىنلا

 ةممالا طخس ةهارك هيفو . ءادتبا شيتفالاو كلذ ىف رظنا دمعت نم ىلع الوم ىا نوکیو « لاق ام لاقف بهآلا

 ةعانقلا راثيإو لضفلا لهأ نم رافغتسالا بلطو كلذ عوقو نم رافغتسالاو اليلق ناكولو ةب هللا معنآ ام راقتحاو

 هاشفا نم قيلي اب رسلا ءاشف) ىلع ةبقاعملا هيفو . ةيئافلا ايندلا رومآ نم ريثلا هب سخام ىلا تافتلالا مدعو

 اع ولعت مجوز ذذإب مر موص ساپ - م5

 یبلا نع ةريره یآ نع هبنم ی ماه نف رم انا هلا دبع انثدح لئاقم نب دع شم د ۷۲

 « هنذإب الإ دهاش ایلنا رلا موصنال » لاق هب
 وبأ هركذو « مایصلا باتک ىف ىراخبلا هرکذب مل لصالا اذه ( اعوطت امجوز نذإب ةأرملا موص باب ) هلوق

 « ةاكرلا باتيك ىف ثيدح ءانثأ ىف هرك ذ السم ناف كلذك سولو « ةربره یآ ثيدح نم ىراخبلا دارفأ ىف دوعسم

 دارملاو ربا ظفلب وهو شك الا اذنك( موص]ال )ەل ٠ هيلع هتک امف هتندپ مو هيف « فارطالا و ىف یزملل عقوو

 نون ةدايزب « نموصت ال » ىلمتسلا ةياود ىف عقوو « عفرلا ةياور طخ یطرقلاو نيتلا نیا برغآ و « ىهلا هب

 دحاو باب دءب قودسم هحرش یقآسو « « مه ال » ظفلب رمعم نع قازرلا دبع قيرط نم لاو ۰ ديكونلا

 مجوز "شارف ةرجاوم ةأرملا تاب اذإ سیا - ۵
 ةربره یی نع مزاح ىلأ نع ناماس نع ةبعشا نع ید يآ يا ان لح راشب ن رحم اشم بس ۳



 حاكنلا باتک ۷ ۳۹
 ةكساللا امت ءى تأ تب « هشارف ىلإ هتأرما لجرلا امد اذإ : لاق ام “يلا نع هنع هلا يضر

 4 - ١ عم ی

 يبلا لاق : لاق ةربره بأ نع ةرارز نع ةداتق نع ةبمد انثادح ةر رع نب دج ارو - 4

 جر ىتح ”ةكلالملا امت اهجوز شارف ةرجابم” ةأرملا تاب اذإ د هل

 ني دم انثذح ) هلو : كلذ اهل رج! ببس ريغب ىأ ( اهجوز شارف ةرجابم ةأرملا تتاب اذإ باب ) هل 7

 نين ون مث ةلمرع, «نانس نيد یزورلا ديز ىبأ نع خسنلا ضمب ىف عقو هنأ ىناجلا ىلع وبأ ركذو « رادنب وه ( راشب
 یه ه ةيناثلا ةباورلا ىف هلوقو . ىعجثالا نابلس وه مزاح وبأو « شعألا وه ( ناياس نع ) هلق ۰ طاغ وهو

 رخآو اذه طقف ناثیدح نيحيحصاا ىف ةزبره ىبأ نم هل « بجاح ايأ ىنكي ةرصبلا ىضاق فوأ بأ نبا وه «ةدادز
 ثيدح سبع ريسفت ىف هل مدقت و«تایدلا ىف ىتأي رخآ ثيدح نيصح نب نارع نع یداخبلا ىف هلو ؛ قتعل ىف ىنعم
 اعد اذإ ) هلق . هنع ةداتق ةياور نم ابلكو ؛ حيحصلا ق هلام عيمج اذهو « ةشئاع نع ماشه نب دعس نع هتیاور نم

 «شارفلا دلولا » هلوق هبوقيو « عاملا نع ةيانك شارفلا نأ رهاظلا : ةرج ىبأ نبا لاق ( هشارف ىلإ هتأرما لجرلا

 تیدحا رهاظو : لاق « ةئسلاو نآرقلا ىف ةريثک اهتم ىحتسي ىلا ءایشالا نع ةي انکلاو ؛ شارفلا ىف أطي نم ىأ

 ثعابلا ةوقو ليللا ىف نأشلا كلذ دك أت رسلا نأكو « مت ىتح » هلوقا اليل كلذ اهثم عقو اذا امي نمللا صاصتخا
 عقو دقو . ما كلذل ةنظملا هنال رکذلاب لیلا ص ااو « راهنلا ىف عانتمالا اهل زوج هنأ كلذ نم مزا الو , هيلع

 ابشارف ىلا هتأ ما وعدي لجر نم ام «هدیب یعفن ىذلاو » ظفلب لسم دنع مزاح ىبأ نع ناسيك نب ديزي ةياور ىف
 ةعقر راج ثيدح نم نابح نباو ةع رخ نبالو « اهنع ىضرب یتح اهلع اطخاس ءایساا ىف ىذلا ناكالا هيلع ىبأتف
 ةأرلا و « وحصي ىتح نارکسلاو؛ مجرب ىتح قبلا ديعلا : ةنسح ءامسلا ىلا مط دعصي الو ةالص مهل لقت ال ةلالث »
 ةناوع وبأ داز (ءیجت نأ تبأف ) هلوق ۰ راهلاو لبللا لوانقت تاقالطالا هذبف « ىضري ىتح اہجوز اميلع طخاسلا
 قةحش دئليح اب, ندللا عوقو هجتي ةدايزلا هذ سمو «اهلع نابضغ تایف» قاخلا هدب ىف مدت اک شعالا نع

 امأو . كلذ نم هقح كرت هنال امإو « اهرذع هنآل امإ نوکر هناف كلذ نم بضغإ مل اذا ام فال « اهتيصعم توب

 داراا لب « ةلعافملا ظفل ىف هرهاظ ىلع وه سيلف « امجوز شارف ةرجابم ةأرملا تناب اذإ » ةرارز ةياور ىف هلوق
 رجهلاب ىه تأدب اذا الا موللا امام هجتي الو لمفلا سفن اب داربو ةلعافلا ظفا ىتأت دقو « ترجم ىلا ىه اهنأ

 ف عقوو . الف اهل الاظ اهرجپب وه دب ول امآ « هترجر اماذ نم لص ملف ةملاظ ىهواهرجم وأ كلذل وه بضعف

 ىح کالم اهتنعل ) هلوق ۰ لعافلا مسا ظفاب « ةرجام ةأرملا تاب اذا » ةبعش نع ردنغ قيرظ نم لس ةياور

 ی قاربطالو . مدقت اک ب لالا ىلع ةلوحم ىلوالاو , ةدئاف رثك أ یهو « عجرت ىتح ه ةدادز ةياور ىف ( حبصت

 هحبصو « عجرت ىت> اهجوز بضغ ةأرماو « قبآ دبع : امهسوءر امهتالص زواج ال نانثا و هعفر مع نبا ثيدح
 « هللا طس بجوب امم  لاومألا ىف وأ تناك نادبالا ىف  قوقملا عنم نا بجوي ثيدحلا اذه : بلهملا لاق . ك احلا
 اذاف « لمفلا عقاوي الثل هيلع باهرالا هجو ىلع ناك اذا لما ىصاعلا نعل زاوج هيفو ۰ هوفعب اهدمغتي نأ الا
 دقو « ىرخأ ةلدأ نم لب ثيدحلا اذه نم ادافتسم ديقتلا اذه سيل : تلق . ةيادحلاو ةبوتلاب هل یعد ااف همقا و
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 قهلاو « رظن هيفو نيمملا ىصاملا نعل زاوج ىلع ثيدحلا اذهب لالدتسالا نم بلهملا هركذ ام انخشاشم ضدب ىضترا

 هل بلطي لب سلا ىلع هب یعدب نأ قبلي ال اذهو « ةحرلا نم داعبالا وهو ىرذللا هائعم ةب دارأ نمالا علم نم نأ

 اذا هلع نأ ننال ء بسلا قاط وهو ىفرعلا هائمم هب دارأ هزاجأ ىذلاو « ةيصعملا نع عوجرلاو ةبوتلاو ةيادما

 هذاوج هنم مزاي الو كلذ لعفت ةكئالملا نأ الا هيف سيلف بابلا ثيدح امأو ؛ رجزني و هب ىصاعلا خدت رب ثيح ناك

 ام ةءاطلا لهأل نوعدي مهنأ ىلع لدي كلذو < اف اوماد ام ةيصملا لهأ ىلع وعدت كاللا نأ هيفو . قالطالا لع

 لمنع ؟ هريغ وأ ةظفحلا م اهنءلت ىلا كاللا لهو : رج ىبأ نبا لاق ء اضيأ رظأ هيفو بابملا لاق اذك « امف اوماد

 ىف ىذلا » لسم ةياور ىف هلرق ممعتلا ىلا دشريو « كلذب الكوم كاللا ضع نوکی نأ لمت : تلق . نيرمآلا

 . كاذب فوخ لب هن وکا رش وأ ريخ نم ةكئالملا ءاعد لوبق ىلع ليلد هيفو : لاق اهئاكس هب دارملا ناك نا «ءامسلا

 . ةأرملا ريص نم فعضأ عاملا كر لء لجرلا ريص نأ هيفو . هتاضرم بلط و جوزلا ةدعاسم ىلا داشرالا هيفو

 كلذ ىف لاجرلا ةدعاسم ىلح ءاسنلا عراشلا ضح كلذلو حاکنلا ةيعاد لجرلا ىلء تاش ودزلا یرفآ نأ هفو : لات

 « حاكنلا لئاوأ ىف مدقت اي كلذ ىف بيغرألا ق ةدراولا ثيداحالا هيلا دشري و « لسانتلا لع ضحلا هيف ببسلا وأ . ها

 هقوقح نم اید كرتإ مل ثيح هدبعل هتاعارم ىلع ءازج هتدابع ىلع ربصلاو هللا ةعاط ةمزالم ىلا ةراشإ هيفو : لاق

 فوب نأ دبعلا ىلعف « هتاوبش نم ةوهش عم هدبع بضغأ نم نملث هتكسئالم لمج ىح هب موقي نم هل لمج الإ

 مالك نم اصخلم ها . ناسحالا ريثكلا ىنذلا ىلا جاتحا ريقفلا نم ءافجلا حبقأ اف الاو ؛ هنم امبلط ىلا هبر قوقح

 هللا هحر ةرج ىفأ نا

 هنذإب الإ دل مجوز تیب ىف "را نوال بيس - ٦
 نأ هنع للا یفر ةريره ىبأ نع جرنال نع دان زلا وأ انث لح "بيعش انربخأ ناعلا وأ اشم — 0

 تقنأ امو ء هنذ)ب الإ هتیب ىف نّدأت الو <« هنذإب الإ ذهاش امجوزو موصت نأ قأرمل لع ال » لاق یب هللا لوسر

 2 طش هلأ یک هناف م رم ريغ نع ةقفن نم

 موصلا ىف ةريره ىبأ نع هيِبَأ نع ىموُم ن اضيأ دانزلا وبآ هاورو

 . ال وأ كام ناك ءاوس هنکس اهجوز تيبب دارلا ( هنذإب الا دحأل اهجوز تيب ىف ةأرملا نذأت ال باب ) وق

 نايثع ىبأ نب یوم نع ه دائزلا ىبأ نع ةئييم نبا لاتو « دانرلا ىبأ نع بيعش لوقي اذک ( جرعألا نع) هلو

 ةبسال اب دیسلا هب قحتلي ( اجوزو مومآ نأ ةأردل ل ال) هلوق . دعب فاصملا هيي كقو « ةر ره ىبأ نع هيبأ نع

 مسا لمبلا نأ ةغللا لهأ نع لقن مزح نبا نآل ديفأ یهو ءاباعبود مامه ةياور ىف عقوو , اهؤطو هل لحب ىلا هتمال

 (هنذابالإ هلوق .رضاح ىأ (دهاش ) هلوق ۰ ىنمملا ف كارتشالل جورلاب ديسلا قلا الو تبث ناف « ديسلاو جورلا

 ةمجرتلا ف فنصاا هصخ دقو « تقولا قضت اذا بجاولا نم ناضمز ريغ ىف اذکو « ناضمر مايأ مايص ريغ ىف ىنمي

 ريغ ةأرملا موصل ال » امف ناف قازرلا ديك نع لع نب .نمملا ةباور نم هاقلت ةنأكو < عولعتل اب باب لبق ةيضاملا

 ال نأ هدتجوز ىلع جوزلا قح نمه » ثيدح ءانثآ ىف اعوفرم سابع نبا ثيدح نم یابطلا جرخآو « ناضمر



 تلدو؛ « موصت الو » ظفل ىف تاياورلا فالتخا تمدق دقو « اهنم لبقب مل تلعف ناف « هنذإ الإ اعوطت موصت
  ضعب لاقو : « بذپاا حرش » ىف ىوونلا لاق « رولا لوق وهو ياع روکذلا موصلا رحت ىلع بابلا ةياود
 لا هللا ىلا هلوبق ىمأو ةرجلا فالتخال تمنأو حص هنذإ ريغإ تماص ولف : لاق . لوألا حيحصلاو , هركي انبامأ
 ظفاب هدوروو « ىهنلا ظفلب را توبث م.رحتلا دكؤيو « باوثلا مدع بهذملا ىضتةمو : یوونلا لاق ٠ ىتارمعلا

 ىف ىوونلا لاق . ميرحتلا ىلع هلمحم هدک أت نوكيف هيف سالا دك أت ىلع لدي هنال « غلبأ وه لب « كلذ منع ال ربخلا

 هت وفر الف روفلا ىلع بجاو هقخو « تقو لك ىن اهب عاتمتسالا قح جوزلل نأ ميرحتلا اذه ببسو : «لسم حرش د
 ابموص دسفي و زاج اب عاتمتسالا دارآ اذاو هنذإ ريذب موصلا اهل رحي مل اع]و « ىخارتلا لع بجاو الو عوطتلاب

 معن « هتهارک ليلد تبثي مل نإ كلذ فالخ هل ىلوالا نأ كش الو « داسفالاب موضلا كاهتنا باهي للا نأ ةداعلا نال

 تماص ولف « ارفاسم ارجوز ناک اذا امل عوطتلا زاوج یضتقب دهاشل اب هدبيقت ىف ثيدحلا موہ ةف ارفاسم ناک و
 عيطتسي ال ثيحع اضيرم نوكي نأ ةبيغلا ىنعم فو ۰ ةهارك ريغ نم كلذ اههوص داسفإ هلف مايصلا ءانأ ىف مدقو
 دما ضنا رفلا ريغ نم لعفت نأ الو ةرشاعلا نسح نم وه : لاقف هيزئاألا ىلع روکداا ىونلا بلبلا لمحو « عاما

 وهو « ها هنذإ يغب هيف تلخد اذا هللا ةعاط نم اثیش لطبي نأ هل سيلو « هنایجاو نم هعنع الو هرضي الام هنذإ

 بجاولاب مايقلاو بجاو هقح نآل , ريخلاب عوطتلا نم ةاراا ىلع دك ۲ جوزلا قح نأ ثءدحلا فو . رهاظلا فالخ
 الا دهاش وهو 0 ةر ره ىبأ نع مامه قيرط نم لسم داز ) 7 ىف نذأت الو ( هلوق ۰ عوطتلاب مايقلا ىلع مدق»

 نا نذأت نأ ةأرمل ةحابالا ىنعتقت ال جوزلا ةبيذف اللو « بلاغلا جرخ جرخ لب هل مویفم ال ديقلا اذهو « هنذإب

 باغ نم ىأ تابيغملا ىلع لوخدلا نع ىهنلا ىف ةدراولا ثيداحالا توبثل عنملا اهياع ذئنيح دكأتي لب ءهتيب لخدب
 ةرورضلا تعد ولف رذمت باغ اذاو هناذثتسا رسيت رضح اذا هنأ كلذو « مووفم هل نوکی نأ لمتحم و « ابجوز اهنع
 نأب تا لوخد قلطم امأ ؛ ماع لوخدلاب قلمتي ايف هلكاذه مث . هرذعتل هناذئنسا ىلإ رقنفت مل اهلع لوخدلا لا
 قحتلم هنأ ربظي ىذلاف اهنكس نغ ةدرفنم راد ىلا وأ ايف ىه ىتلا رادلا قوقح نم عضوم لوخد ىف صخشل نذأ#
 لوم وهو . هنذإب الإ هثيب ىف نذالاب جوزلا ىلع تاتفي ال هنأ ىلإ ةراشإ ثيدحلا اذه ىف : ىوونلا لاقو « لوالاپ

 . نافيضلا لاخداپ هتداع ترج نک « اماع جرح الف كلذب جوزلا اضر تدلع ول امأ « هب جوزلا اضر لەت ال ام لع

 رابتعا نم دبال هنأ هلصاحو ۰ كلذل صاخ نذإ ىلإ ماخدا رقتفي الف ابا ما ًارضاح ناك ءاوس ممل دعم امضوم
 ؟ اضرلاب حيرصتلا ماقم هاضر ةمالع هب نرتقي ام موق لهو « حيرصلا ىأ ( هنذإب الا ) هلو : الاج) وأ اليصفت هنذإ

 ءاج اک رجالا فصل دارملاو « هفصن ىأ (هرطش هيلا یدوب هناف هرمآ ريغ نع ةةفن نم تقفنأ امو ) هلوق ۰ رظأ هيف

 نع ابجوز بسك نم ةأرملا وفا اذإ و ظفاب تاعفللا ىف ىنأيو 6 عوببلا ف ةرب ره یا نع مامه ة اور ق اهضاو

 ءهرطش هيلا ىدؤيد هلوف لمل ىناطخلا برغآ و « هرجأ فمن ابلف هدواد نأ ةياور ىف « هرجا فصن هلف هرمآ ريغ
 ناو «دئازلا ردقلا مرفت نأ اهل بجاولا ىلع ةدايز اهچوز مآ ريغب تقفنأ اذإ ةأرملا مرلي هنأو « قفنملا لاملا ىلع
 نم اهزاوب امب ردقتف ةضواعم اهتقفن و : لاق «ءزجلا ىلعو فصنلا ىلع قاطی رطشلا نال ربا ىف رطشلاب دارملا وه اذه
 . ها .فورعلاب هلام نم ىذخو دنه ةصقأ بجاولا ردق ىف ام زاج امنو ؛ بجاولا رادقم نع لضفلا درتو ضرفلا

 نيثيدح امبلعجو رخآ ینعم ىلع رخآلا ثيدحلا لم دار الا رعشتسا دقو . هيلع درب یرخالا ةياورلا نم هانرکذ امو
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 : یوونلا لاقف «هرمأ ريغ نعو هلوقب هديبقت امأو  ةفلتخم ظافل اب ایور دحاو ثيدح امهنأ قحلاو « ةلالدلا نخ
 حييرصلاب امإ هديغو ردقلا اذه لوانتي ماع قباس نذا دوجو كلذ ننیالو « نیملا ردقلا كلذ ىف حيرصلا هرمآ ريغ نع
 هنذإ ديني هلام نم تقفنأ اذإ اما مولعمو « نيفصن اموب رجالا لعجل ليوأتلا اذه نيعتيو : لاق ء فرعلاب امإو

 ضورفم هلكاذه نأ لعاو : لاق . هليوأت نيمتيف « رزو اهلع لب رجأ اهل نوكيال فرعلا نم ذوخأملا الو حيرضلا ال

 ق ةشئاع ثیدح ىف ص اک ىنعي ب هلوق هديؤيو . رجب مل كلذ ىلع داز ناف « افرع هب كلاملا اضر ملء ريسي ردق ف

 ىف هب جوزلا اضر ملهي رذق هنأ ىلإ راشأف « ةدسفم ريغ اهتيب مامط نم ةأرملا تقفنأ اذإ »  عويبلاو ةاكزلا باتك
 نم ريثيكو سانلا نم ريثك قح ىف نيدقنلا فالخم ؛ ةداع هب حمسي ام هن ال كلذ ىلع اضيأ ماعطلاب هين و : لاق « ةداءلا
 نوكي نأ لمتحم و « اذه ىف ةبوجأو ةفيطا ثحابم ةاكزلا ف ةشئاع ثيدح حرش ىف تمدقت دقو : تاق . لاوحألا
 ناك هيلع ریغب هنم تقفنأ اذاف « ةأرملا ةقفن ىف لجرلا هيطعي ىذلا لاملا ىلع لحلا بابلا ثيدح ىف فيصنتلاب دارملا

 نب دعس ثيدح نم تبث اک هلهأ ىلع هقفني ام ىلع رجوی هنوكلو هباستک ۱ ىف لصالا هنوکل لجرلل : امهدب رجال
 ثيدح بقع دواد وأ هجرخأ ام لما اذه دوی و ٠ اهب سد ىلا ةقفنلا نم هت وک ةا لاو « هريغو صاقو ىبأ

 قدصت نأ اهل لح الو  اممنزب رجالاو اهتوف نم الإ ال : لاق ؟ مجوز تدب نم قدصت ةأرملا ىف لاق اذه ةربره ىلأ
 « ها مامه ثيدح فیض, اذه : هبتع دیعلا ن نسملا نأ ةياور ىف دواد وبأ لاق : هنذاب الإ اهجوز لام نم
 ناو دواد وا هجرخآ ام امأو « الف ین الا اذه هيلع لد امي امی عما امأ « ممعتلا ىلع هلمح فءضي هنأ هدأرمو

 ؟ مهل اومأ نم انا لح اف انئانبأو انجاوزأو انئابآ ىلع لک انإ هللا ین اي ةأرمأ تلات » لاق دغس ثیدح نم ةمبزخ
 تب نم اثبش ةأرما قفنت ال » هعفر ةمامأ نآ نع هجام ناو ىذمزنلا جرخأو . «هئيدهتو هنلك أت بطرلا : لاق
 دارملا ناب عملا نكميو « ضراءتلا اهرهاظو « انلاومأ لضفآ كاذ : لاق ؟ ماعطلا الو : ليف « هنذإب الإ امجوزا
 نع اضیا دانزلا وبأ هاودو ) لوق ۰ لعأ هللاو امامط ناک ولو هريغ فالخم « هيف نذاف داسفلا هيلا عراستي ام بطرلاب
 ةثالث ىلع تلمتشا جرعالا نع دانزلا نا نع بیعش ةباور نأ ىلإ ريشي ( موصلا ىف ةريره ىنأ نع هيبأ نع ىموم

 هوأو « ناثع یا نبا وه روکنا ىنومو « رخآ ًادانسإ ةأراا مايص وهو ةئالثلا دحأ ىف دائرلا ی ناو « ماكحأ

 ىف هل سيل « ةبعش نب ةريفلا لوم وهو « نارمع لاقيو دعس هعس)و ةليقث ةدحوم مث ةانثم, نابتلا هل لاقي نايثع وبأ
 نع ىررثلا قيرط نم ماحلاو یرادلاو یاسالاو دحأ روکنا هثثدح لصو دقو « عضوم ا اذه یوس ىراخبلا

 نم ناب> ناو ةناوع وبأو ةمزخ ناو اضيأ ىرادلاو ‹ طقف موصلا ةمقب ناثء نآ نب یسوم نع دانرلا نآ

 نایفس هب انثدح : ینیدلا نب لغ ةياود ىف ةناوع وبآ لاق « هب جرعالا نع دانرلا ىبأ نع ةنييع ن نایفس قب رام

 ايلاع هانیورو. جرعالا نع عجدو یموم ىلع تبثف هيف هتعچارف « ناینع ىبأ نب یموم نع دانزلا ىبأ نع كلذ دمہ

 ىف ةيكل املا ىلع ةجح ثيدحلا فو . هانرلا ىبأ نع نمحرلا دبع نب ةريفلا ةياور نم « دیجن نب ليعامسا ءزج » ىف

 ناو « محرلا ةلصإ ضراعم هن أب ثيدحلا نع اوباجأو « امجوز نذا ريغب ةأرملا تيب هوحو بالا لوخد زوجت
 « لصاولا کلم امب بدنت ال محرلا ةلص : لاقي نأ نکع و « حجم ىلإ جاتحیف اجو اصوصخو امومع نيثيدحلا نيب

 ىف مهل اهنذاف هنذاب الژ هلاع مبلضت ال نأ امله اكف « جوزلا نذاب الإ ةأرملا كام ال جورلا تيب ىف فرمتلاو

 كلذك تيرلا لوخد

 یرابلا مف ۵ ٩ 6۲۸ بس م



 حاکسلا بانك - ۷ ۳۲۵۸

 نع ةماسأ نع نابع ىلأ نع یا انربخأ ليعامس انثدح دم ایزو - 0۱۸5 باپ - ۷

 "نأ ريغ« نوسوبحت "دلبنا باحسأو « ”نيكراسملا اهلخد نم اع ناکسن « ةا باب ىلع تق » لاق ی ؛یالا

 « ءاسنلا اهلخد نم ةماع اذإف رانلا باب ىلع تقو « رانا ىلإ مهب ىمأ دقراتلا باحأ

 [ 58417 : ىف هفرط - ۰۱۱۱ ثيدحلا ]

 اباخد نم ةماع اذاف دانا باب ىلع تفقو د ةيف هلوقل ةماسأ ثيدح هيف دروأو « ةمجرت ريغب محل اذك (باب) هلو

 ةراشالا ةرج نم هل هتبسانمو « هلبق یذلا بابلا ةلمج نم هيف ىذلا ثيدحلا راصف «باب » ظفل قسنال طقسو « ءامنلا

 معآ هقاو « دانلا لشد نم رثكأ نك مث نمو ؛ روكذملا یبنلا نیک ابلاغ ءاسنلا نأ ىلإ

 هم ؟ىنلا نع ديعس ىلأ نع هيف " ةرشاعلا نم طیلدت وهو جو زا وهو ریشملا نا رنک بيسإب - ۸

 سابع نب هللا دبع نعراسب نب ءاطع نهم نب دیز نع “كلام انربخأ ف سوب نب لا ةلبع اشرت = ۷

 نم | وحن اليوط امايف مافف «هعم سانلاو ملي هللا لوسر لصف هب هللا لوسر دبع ىلع ”رممشلا تقخ» لاق هنأ

 وهو ًاليوط ًاعوکر مر م «لوألا مامقلا نود وهو اليوط ايق ماقف عفر البوط اءوكد مکر م « ةرقبلا ةروس

 الیوط ًاعوکر گرم « لوألا مايقلا نود وهو الیوط امايق ماف « ماق 9 « دس موفر مث « لوألا غوک رلا نود

 عوکر ا نودوهو البوط ًاعوكر گر من « لوألا مايقلا نودوهو الو امايق ماقف مفر مث « لوألا عوكرلا نود وهو

 ال « للا تایآ نم ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ ؛ لاقف « سمشلا تكي دقو « فرسنا 2 دج مث عفر مث : لوألا

 كياقم ىف اثیش "تاوادت كانيأر هللا لوسر اي اولاق . هللا او رک ذاق تاذ مار اذإف . هتايل الو دحأ تور ناسخ

 ملك أل هثذَحأ ولو ءادوقنع اهنم تلوانتف « ةئلا "تبرأ وأ ةّنجلا تبار ی : لاقف « تگ کت ك ايار مث ءاذه

 ؟ هللا لوسراي ۸ اولاق « ءاسنلا اهلهأ رثک | تیارو « طف رطب مويلاكرأ لف رال تیآرو . اين دلا تیقبام هنم
 و

 رها نمادحا ىلإ تنّسحأ ول « ناسحإلا نارفکیو «ريثملا نرفکی لاق ؟ لاب 2 و لبق . نهرفکب لاق

 « طق اريخ كنم تیارام : تلاق « يش كنم تأر م

 لاق ی یبدا نع نارين نع واجر یآ نع "فوع الح ميما ن ا شی - 6۸

 « ءاسنلا اهلهآ راک أ تبیارف رانلا ىف تعلطاو « ءارقفلا املهأ رثک أ تیارف ةنجلا ىف ؛تسطا »

 دیر نب لسد ”بوأ ا

 , ءازاب قلطی ديشعلا ظفل نأ ىأ ( ةرشاسلا نم طيلخلا وه ريشلاو جورلا وهو ريشملا نارفك باب ) هلو
 . بأ ريسفت اذهو « طلاخلا ( ریشعلا سئبلو إل ىلاعت هلوف یهو ةيآلا ىف هب دارملاو « جورلا انه هب دارلاف « نیذبش
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 مدقت دقو « رشاعلا طلاخا ريشعلاو معلا نا انه ىلوملا : ( ريشملا سئبلو لولا سئبل ١ ىلاعت هلوق ىف لاق ةديبم

 لوتسم هحرش مدقن دقو هلوطإ سمشلا فوسخ ىف سابع نبا ثيدح هيف رکذ مث . نام الا باتكىف اذه نم ءىش

 اهن بیذعتلا ببس دوجو ىلا ةراشإ هيف « رهدلا نمادح] لإ تامحأ ول هيف هلوقو « فوسكلا باوبأ رغآ ىف

 .بابملا كلذ ىلا راشآ « باذدلا بابسأ نم ةيصعلا لع رارصالاو « ةمعنلا رفک ىلع ةرهلاک ك لذب
 هدعب ركذو

 ىنعي « ريدز نب لسو بربآ «عات د هلوقو . هلبق بابلا ىف ىضاملا ةماسأ ثيدحح ینعع نیصح ن نأر مع ثيدح

 لضف باب» ىف قأيسو ؛ نيصح نب نآرح نع ثيدجلا اذه ةياور ىف ىدراطملا وهو ءاجر نآ نع نود امبات امهتأ

اف ءاجر ىبأ نع كلذ ىف افلاع ةيربوج نب رغصو حيجن نب داح نأ قاقرلا نم « رقفلا
 ٠ « سابع نا نع هنع د ال

 ءاذكم هنع ثراولا دبع لاتف بوبآ ىلع هيف فلتخاو قئاسنلا ابلصو بوبآ ةعباتمو
 امهريغو ةياع نباو ىنةثلا لاقو

 قاحلا ءدب نم ةئجلا ةفص ىف فاصاا اماصوف ريرز نإ لس ةمااتم امأو . « نمایع نبا نع ءاجر ىبأ نع بوبأ نعو

عم ثيدحلا حرش ناتق 6 قاقرلا نم « قفل لطف باب د قو
 سم « داللاو ةنجلا 9 باب دق ةنانأ ثددح 

 ىلاعت هللا ءاش نا قاقرلا باتک

 هر ىنلا نع فج وبأ هلاق . وح كيلع کجور بسا - ٩

 لاق رڪ ىبأ نب ع ین دح لاق يمازوألا انّربخأ للا "دبع انربخأ لتاقُم نب دج شو - ۹

 « هللا دبعاي : ی للا هلو سر لاق » لاق صاعلا نب ورع نب هللا دبع ىنثدح لاق نمحرلا در نب لس وبأ ینئدح

 « مث و مقر «رطفأو مم« لعنت الف : لاق .للا هلوسراب ىلإ :”تملق ؟ ليلا ”موقتو بلا موصت تم تخآ لا

 « اقح كيلع كجو رل ناو « تح كيلع كنيعل ناو « اتَح كيلع كادسجل ناف

 قدح كيلع كجورل باب ( هلوق
 و ىنلا نع ةفيحج وبأ هاو 0

ةصق ف هر لح نمي فرط وهو )
 فأو نام 

یدح هدب ركذ مث ۰ مایصلا بات کیف اسو رشم الوصوم ىضم دقو « ءادردلا
 مدت دقو كلذ ىف ورع نب هلأ دبع ث

 نأ هل ىغبني ال هنأو هسکع اذه ىف ركذ ةجوزلا ىلع جوزلا قح هلبق بابلا ىف ركذ امل : لاطب نبا لاق 6 اضیآ هحرش

ج نم ابةحب ماوقلا نع فدضإ یح ةدايعأ ىف هفتو در
 عامج نه فک نمیق ءايلملا فازخاو . باسشک او عا

 هنآ ةيعفاشلا دلع دورشااو ؛ دجآ نع هوڪو « امها قرف وأ ةب مزلأ ةرورض ربغب ناكنا : كلام لاذ “جوز

فلسلا ضعب نعو « ةرم بم لیقو « هيلع ب ال
رم ربط لک ىف مہضعب نعو « ةليل عبرأ لك ىف 

 ة

 اهجوز تيب ىف ةوعار ةارلا . تیپ - ۰

ا 25 ان ريخأ ”نادبع اشم — 4
ان نع ةبقع نب 00 انربخأ ت

 امہ / یمر رگ نبا نع ف

ب لهأ ىلع عاد لجراو « عار ريمألاو « هتّيعَر نع“”لوثست کلکو عیار کاک لاق یاب ىبنلا نع
 « هدي

 5 1 - ہک 3

 ۱ هتيعر نع لوث کسلکو رعار كسلكسف « مرور اهجو ذ تب يلع ةيعار ةارااو



 حاکنلا باتک ۔ ٦پ ۰

 ىلاعت هقا ءاش نأ

 - وقل - ضعإ ىلع مشب هللا لضف ام ءاسنلا ىلع نما لاجرلار) ىلاعت هللا لوق باپ - ۱

 ( اريبك ایل 0 "نإ

 و لاق هنء هلا 7 ىضر سنآ نع 0 - ىفثدح لاق ناملس انثدح دل نب اخ اشو

 كنإ لا "لوسراب : ليقف « نیرشءو مسالا لف( 2 ةب رم ف و «ًاربش 0

 )» نورشعو مست ًربشلا "نإ : لاق ارش تیلآ

 موضعإ هلأ لضف امي ) هريغ داز « رذ ىبأ دنع انه ىلا ( ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا : ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 نهوظعف ) یلامت هلوق اهنم دارملا نآل ۰ ةمجرتلا ةقباطم ربظت ةنآلا قايسبو ( اديبكايلع - هلوق ىلا - ضعب ىلع

 EE نهرج هنأ هأضتقم نا ارهش هئا ر نم لب ىنلا لآ و هلوق قب اطا ىذلا ورف ( عجاضلا ىف نهوراو

 حرش مدقت دقو < امركذ 5 ىلا الا ریس الو بايلا اذه ىف ثيدحلا اذه لوخد ىل حضتي ل لاق ىليعامسالا ىلع كلذ

 لعتسلا ةءاور ىف < اربش تيلآ كنا » هيف هلوقو ليوطلا ريع ثيدح رخآ ىف ابرة روكذملا سنأ ثيدح
 رع تمدح رخآ ىف ااو مدقت اک ةشئاع كلذ لئاق « هللا لوسراي لمقف » هلوقو « ربش ىلع تيلآ » یمشکلاو ۱

 كلذ نع هولأس اضيأ هريغو ربع نأ هيف مدقتو 0 روكذملا 1

 "نمتويب" ريغ ىف هءاسن هم ىا ة رجه ساپ - ۲

 حصأ ”لوألاو » تیبلا ىف الإ ال نآ ريغ » هعاز ريح ن ةيواعم نع ذو

 نا نربخآ للا ةلبع انّربخأ لتاقم نب دمع یئدحو . ع عرج نبا نع 5 ۸ اشم _ ۲

 هتربخأ ةدس مأنأ هيأ ثراملا ع نب نمحرلا ردبع نب ةمركع نأ ”قيص نب هللا دبع نب ع ىربخأ لاق جرج

 53 حار وأ - 'نيملع اد اموی نورشعو ف 'یضماملف ۳۳ م ولهأ ضعب ىلع "لخدی ال انا و ىلا ناد

 « اموب نيرشعو ةمست نوکسی ررشلا نإ : لاق ۰ اربش نیملع لخدتال نأ تفلح هللا ینا : 4 ليقف

 فآآ دنع انرك اذ: : لاق روفعب وبآ اندح ةيواعم نب ناورص ان دح هللا دبع نب 7 اش - ۳

 « امله "نین ةأرما ةلك دنع نیکی لم ىلا داسنو موب انحبصأ لاق سابع نبا انث دح » لاقف « 'ىحضلا

 ةفرغ ىف وهو هب ىدلا ىلإ دعّصف باطلا نب ”رمع ءاجف « سانلا نم نالء وه اذاف دجسال ىلإ تجرخف

 : لاقف يفك یبلا ىلع لخ دف « هادانف ء دحآ "هبم لق لس م «دحا هم لف لس مث« دحأ هی لف دف 4

 « هئاسن يلع "لخد مث نيرشعو مسن ثکسف « ًاربش "نینم تيل نكلو ؛ال : لاقف ؟ كءامن تقلطأ



 ۳ 0۲۰۳ ثيدحلا

 ال ( عجاضلا ف نهورجماو ) هلوق نأ ىلا ريشي هنأك ( نهتويب ريغ ىف هءاسن و ىنلا ةرجم باب ) هلوق
 كلذ ىف ءالعلو . ةيرشملا ىف هجاوزأل هرج نم وب يزل عفو اك كلذ ىلع داز اف ةرجحلا زوجت هنأو « هل موبفم

 « دوبشم ىباص ةياتحتلا نوكسو ةلمرلا ءاملا حتفب ( ةديح نب ةيواعم نع ركذيو ) هلوق . ذعب هركذأ فالتخا
 الإ رجهت ال نأ ريغ » ىنيمشكلا ةياور ىف ( تيباا ىف الإ رجه الو , هعئد ) هلو . ةءواعم نب مکح نب نب دوج وهو

 هدنم نبا هو « قالخالا مراكم , ف ىطئارخلاو دواد وأو دمحأ هجرخأ ليوط ثید> نم فرا اذهو « تيبلا ق

 ؟ جوزلا ىلع ةأرملا قح ام » هيفو هيبأ نع ةيواعم نب ميكح نع ديوس ةعزق ىبأ ةاور نم مهلك ةبعش بئارغ ىف

 هلوق ۰ « تيبلا ىف الإ رجم الو ‹ حقي الو « هجولا برضي الو « ىسك اذإ اهوکیو« معط اذإ اهمعطي : لاق

 اک اهیب عما نک-< نکا و كلذك وهو « ةديح نب ةيواعم ثيدح نم حصأ سنا ثیدح ىنعإ ( حمآ لوالاو)

 اهردص ااو <« ةحصلا ىف اهريغ نود تناك ناو اهب جاجتحالا حلصت قیرطلا هذه نأ همیاص یضتقاو « هركذأس

 الو هعفد ةديح نب ةيواعم نع ركذيو » هلوق ینامرکلا حرش ىف عقوو . اهتبتر طاطحنا ىلا ةراش] ضيرقلا ةغيصإ
 , ىف ةرجملا ىأ لوالاو , ب ىنلا ىلا اعونم تيبلا یف الا رجهت الو ةيواعم نع ركذيو ىأ « تيبلا؛ ىف الإ رج

 یخ : لاق « تیبا ىن الا رجم ال نأ ريغ » ىراخبلا نم خسنلا ضعإ ىأ امضعب قو « ادانسإ حصأ تویبلا ريغ
 .ةصق تيور ىأ « رجهت:ال نأ ريغ همفر ةيواعم نع رکذ و ىأ « نهتوبب ريغ ىف هءامن لب ینا رج رکذب لعافف

 :یود ام ةديح نب ةيواعم ناف ء ضع طاغ هحلت ىذلا اذهو : تببلا ىف الا رجال لاق هنأ الإ ةعوف م هنع ةرجملا

 هرکذ ام یراخپاا دارم سیلو , ءازجالا الو دیناسلا نم ءیث ین اذه دجو الو « هجاوزأ ب ىنلا رج ةمق

 « هجولا برض الو حبشي الو » هقرط ضعب ىف ناف « ةدرح نب ةيواعم كثردح قایس یف درو ام ةياكح هدام اءاو

 هنم ةياكح وه لب كاذکس یا و « یراخبلا فرصت نم ءانشتسالا نأ یئامرکلا نظف « تيبلا ىف الإ رجم ال نأ ريغ

 اب سانلا نتدپ نأ دارا ہن اک یراخبل هيلا راثآ ىذلا اذه : بلپلا لاق . لعأ هقاو , ثيدحلا ظفا نم درو اع

 عجرأو نیسفن ۸ آ تويبلاف نعم ةماقالا عم نجنارجم نآل « ءاسنلاب اةذر توربلاريغ ىف رجلا نم عقب ىلا هلمف

 كلذ سیا و : لاق ؛ لاجرلا نع ةيلسنلا نم نيعآلا نع ةييخلا ىف املو « لاحلا كلت ىف ضارعالا نم حقي ا« نوولقل

 « همهفرام دري مل ىراخبلا نأب ريثملا نا هبقمتو . تويبلا نع الضف عجاضملا ف نهارجوم سآ دق هلا نال بجاوب

 ةديح نب ةيواعم ثيدح ىف روکذ لا رصحلا نأو « توببلا ريغ فو توببلا ىف نوکی نأ زوم نارجملا نأ دارأ امناو

 < لاوحالا فالتخاب بفاتخم كلذ نأ قحلاو . ها لرب ىنلا لعف اک تويبلا ريغ ىف رجحلا زوج لب هب لومعم ريغ

 ملآ تريبلا ريغ ىف نارجملا نأ بلاذلا لب سكملابو « امريغ ىف نارجحلا نم دشأ توببلا ىف نارجملا ناك ام رف

 كرت هنأ ىلع دو, « نارجحلاب دارملا ىف ریسفتلا لهأ فلتخاو . نیسوفت فعضل ءاسنلا اص وضخ و سوفالا

 ليقو .اهعجاضي ال هنأ هرهاظو « دمیلا وهو نارجملا نم وهو « ةبآلا رهاظ ىلع نهدنع ةماقالاو نپیاع لوخدلا

 نه قاشم «نهورجماد» ليقو ٠ ابملكي الو امعماجب ليقو « ابعامج نم عن لیفو « هربظ امو و ارعجاضي ىنعملا

 هب دشي ىذلا لیلا وهو راجملا نم قتشم لیقو « لوقلا ىف نه اوظلغأ ىأ حيبقلا مالك-لا وهو ءاحلا مطب رجم لا

 هاهوو هل لدتسا و «هاوقو یربعلا هلاق نه وب رضاو تودببلا ىف نهرقلوأ ینعلاف « هطبر ىأ ريعبلا رج لاقي ريعبلا

 ( ثراحلا نب نجرلا دع نب ةم ركع ) هلوق ۰ ةبلس مأ ثردح لوالا : نیژیدح بابلا ىف رکذ م“ . داجأف ىبرعلا: نبا



 ا ا ا حاكدنلا باتک - ۷ ۳۰
 اذه یوس یراخبلا ىف هل سیل و , ةعبسلا ءابقفلا دحأ نمحرلا دبع نب ركب ىبأ وخآ وهو « ةريغملا نب ماشم نبا ىأ
 اذ.ك « هئاسأ ضعب ىلع لخديال د قبرطلا هذه ىف هلوقو « هب هدحو مماع ىنأ نع مايصلا ىف هجرخأ دقو « ثيدحلا
 عبمج ال مسقلا ببس نم عقو ام نهم عقد نم نه نييلع لخدي ال نأ من قالا نأب رءشب وهو . ةياورلا هذه ىف
 ىن اميسقم ردتساف « مايصلا لئاوأ ىف مدقتملا سنأ ثيدح ىف اك هلجر تكسفنا ةلاحلا كلت ىف هنأ قفتا نكل « ةوسنلا
 ضوء نود ةوسنلا ضءإ صاصتخا یضتفت اهناف ةيرام ىف مدقت ام مسقلا بیس نأ ديوي وهو « هاك ربغلا كلذ 1 رشلا

 ةقفنلا بلط ةصق كلذكو « كلذب تأدب نهادحإ تناك ناو لسعلا ةبحاص الإ امف نکرتشا نیناف لسملا ةصق فالخم
 نوکسو ءافلا مضو ةلهبلا ن وکسو ةيناتحتلا حتفب (درفعب وبأ ) هلوق : فا ثيدحلا . اهف نممتجا ناف ةديذلاو
 رخآو ثيدحلا اذه الإ ىراخبلا ىف هل سيل ۸ وك« ديبع نب نجرلا دبع همساو ؛ رفصالا وه ءار هرخآو واولا
 ( سابع نبا اندح : لاقف یحضلا ىنأ دنع انرکاذت ) هلوق . یحضلا ىبأ نع اضيأ هب ثدح ردقا ةليل رخآ ىف مدقت
 هجرخأ ىذلا دانسالاپ ةيواعم نب ناورم نع محلا دبع نب دحا نع ىئاسنلا هجرخأ دقو هب اورک اذت ام ركذي مل
 : ىحضلا وبأ لاةذ « نيرشعو است انضعب لاقو « نيئال# انضعب لاقف ؛ ربشلا ان رك اذ: م هظفل و « هضوأف ىراخبلا

 «ىحضلا ىنأ دنع ربشلا ان رک انتو هيف لاقو ةيواعم نإ نازم نع رخآ هجو نم ما وبا هچ رخ اذکو «سایغ نا

 « ليوطلا هثبدحو « ةصقلا هذه سابع نبأ روضح ىف رهاظ اذه ( نما نم نالم وه اذاف « دج ملا تاخدف ( هلوق

 امل هل رع اباصفف 2 !رفرع نوكي نأ لمت نکل « رع نم الإ ةصقلا فرع ام هنأب رعشي ابيرق ىضم ىذلا لب
 مث مالبو « سکت دقو ةمومضم ةلبمب « ةيلع ىف ١ ىئاسنلا ةياور ىف ( ةفرغ ىف ) هلوق ٠ نين رهاظتلا نع هلأس
 نم لیعاعالا دازو « یضم اف ترسفو ةب رشم تناكامأ مدقتو « ةفرغلا یهو ىلاعلا ناك لا یه « نيتليقث ةيئاتحت

 ىنلا ىلع لخدف هادانف ) هلوق ۰ « لالب الا ايف هدنع سيل ةفرغ ىف » روعي ىنأ نع ناہلس نب ميحرلا دبع قيرط
 ىذلا وهو رمعل ريمضلا ناف « هادانف » لعاف فذحي ىراخبلا نم املع تفقو یا لوصآلا عيمج ىف اذك ( ميلي
 «لخدف لالب هادانف ءفرصناف « دحأ هبحي لف » لسف هلرق دعب هظفلو معن ىأ ةياور ىف انیبم كلذ عقو دقو « لخد
 هيجي ف لسف : ليعامالا دنعو ؛ هريغ ةياور ىف ريمضلا وهو لوءفملا فزع «لالب ىدازف , لاق نکا قئاسنلل هلثمو

 ساوع نيا نع ديلولا نب كامس ةياور ىف نأ ليوطلا ثيدحلا ىف مدقت دقو « لخد مث لس لالب هاعدف ؛ طعحاف ‹ دحأ

 نأ تزوجل «لالب الا امف هدنع سیل » ةياورلا هذه ىف هلوق الولف « حابر هل نذأ یذلا مالغلا ممإ نأ ملم دنع ربع نع
 « مدقت اک بابلا ةفكسأ ىلع ناكحابر نوكيو ةلخادلا ةيدنملا رصحلا نوكي نأ زوج نکا « هدنع اناک امیج انوكي
 نأ تفاح ىأ ( اربش نیم تيل 1 نكساو ءال لاقف ) هلوق . ناربخلا عمتجيف حابد همسأف لالپ هادا نذالا دنعو
 لولماا ريع ثيدح حرش ىفاحضاو هنابب مدقت اک ارهش نماء لخدأ ال

 2 ۶ ۱ ١

 حئربم ريغ اب رض 'ىأ ( نهوب رضاور) ىلاعث لا لوقو «ءاسنلا برض نم هرکیام ےصاپ - ۳

 هل یا نع هي ù لل رع نع ويبأ نع ماده نع نام ايثكدح فو ی ع اشو ۷ ۳۲۰ 1

 « مويلا_رخأ ىف اما "من دما دل تارا ع دا رز ال » لا
 هيز ةهارك هرکی م هيأ لإ « اّماطم حابب ال نويرض نأ ىلا ةراشإ هيف ) ءا( ذل برض نم هرکی ام باب ( هلوق



e ۵۲۰4 ثيدحلا 

 نم عزتنم ريسفتلا اذه ( حربم ريغ ابرض ىأ ( نهوبراو ) ىلاعت هلا لوقو ) ھوق . هل هفنس ام ىلع ميرحت وأ

 ضوحأآلا نب ورمع ثيدح ىف اع رص كلذ ءاج دقو « هحضوأس اک «دیما برض » هلوق نم بابلا ثيدح نم موبفملا
 نهوب رضا و ؛ عجاضملا ىف نهورجماف نلعف ناف د هيفو اليوط اثیدح ركذف يلب هللا لوسر عم عادولا ةجح دبش هنأ
 لسم دنع ليوطلا رياج كثيدح ىفو « هل ظفالاو ىذمرلا هح و نبل باعا هچ رخآ فدا « حرام ريغ ارض

 برض نع یپا ىلع ةديح نب ةيواعم ثبدح ىف صيصنتلا قبسو : تاق . « حريم ريغ ابرض نهورضاف نامف ناف و

 ةروس ريسفت ىف هبسذ نايب مدقت ةعمز نب هقا دعو « ةورع نبا وه ماشهو « ىروُألا وه ( نایفس ) هلوق . هجولا

 نب دمجأ ةياور نم ىليعامسالا هجرخأ دقو « یهلا ةغيصب ىراخبلا خسن ىف اذك ( مدحأ دلم ال ) هلوق . سمدلاو

 ء ىهنلا ةئيع هلوأ ىف سيل و ربا ةغيصب هيف ىراخبلا خيش فسوي نب دع وهو - ىنايرفلا نع ىتاسنلا نایفس
 ريسفتتلا ىف مدقتو « ةورع نب ماشه بامسأ هيلع دراوت اذک و « ىنايرغلا نع رخآ هجو نم مین وبأ هجرخأ اذكو

 نآ نغو .عیکو نعو ةنييع نبا نع دمحأ هجرخآ اذکو « ةئييع نبا ةياور نم بدالا ىف ىنايو « بهو ةياور نم

 ۰ ناولس نب ةديع ةياور نم یاسنلاو ىذمرتلاو « ريم نا ةياور نم هجام نباو لسم هجرخآ و «ريم' نا نعو ةيواعم

 مهلظعو » ةنيبع نبا ةياور قو « دل مالع د ريم ناو عيكو ةياور ىفو « دلحي مالإ » ةدبعو ةيواعم ىبأ ةياور یف

 . ىلا ةخيص مهنم دحاو دنع سيلو « نايفس نب دمحأ ةياوزل قفاوم وهو « هتارما كدحأ برضي : لاقف ءاسفلا ق
 قيرط نم ییاسناو «ةمالا برط د سم دنع ريم نا ییاور یدح] فو « ديملا دلج لثم ىأ ( دبعلا دلج ) هلوق

 ةياور نم بدألا ىف ىنأيسو « دبعلا وأ ريعبلا دلج » نايفس نب دمجأ ةياور ىفو « ةمالاو دبعلا برضي ايو ةئييع نبا

 برضتالو » دواد ىبأ دنغ ةريص نب طيقل ثیدح فو « ريعبلا لحفلاب دارملاو « دبعلا وأ لحفلا برض د ةنييع نبا

 « رثك آلا ةياور یهو « اهعجاضي نأ هلعل و د ةيواعم ىبأ ةباور ىف ( اهمماحي مث ) هلوق ۰ « كتمأ كب رض كتنيمظ

 نم د دحأ دنع ةئييع نبا ةاود ىف « مويلا رخآ ىف ه هلوقو . « اق می هلمل مث د بدألا ىف ةنييع نبال ةياور ىفو

 رخآ » عيكو ةياور فو « هموي رخآ ىف »شک الاو ريم نا ةياور ىفو ءراهنلا رخآ و یاسنلا دنع هلو « ليللا رخآ

 زاوج ىلا ءامإلاو , ديدشلا برضلاب قيفرلا بيدأت زاوج ثيدحلا فو . ةبرانتم امو « ليللا رخآ نم وأ لیلا

 نأ : لقاعلا نم نیصالا عوقو دامیتسا هقايس نو « « حرم ريغ و هلوقب فنصملا راشأ هيلاو كلذ نود ءاسنلا برض

 سفناا ليم عم نسحتسن اا ةعجاضملا وأ ةعماجاو « هتليل وأ هموي ةيقب نم ابعماجي مث ةنارما برض ىف غلابي

 بيدأتلا نكسيلف ديالو ناك نإ هلأو كلذ مذ ىلا ةراشالا تعقوف « .هدلج نم رفني ابلاغ دولجلاو « ةرشعلا ىف ةيغرلاو

 نيب : بلپاا لاق « بيدأنلا ف طرفي الو برضلا ىف طرفي الف ماتلا رولا هنم لصحم ال ثوحب ريسيلا برضلاب
 لجأ نم حببأ ام ةأرمأ برض نالو « ام جتلاح نیابنل رحلا برض قوف قيقرلا برض نأ « دبعلا دلج » هلوقب ملل

 قاسنلاو دواد ىبأو دم دنعف ؛ اقلطم ءاسنلا برض نع یہا ءاج دقو . ها الع هقح نم بحب اهن امج وز انایصع

 ال » ةفيفخ والا نيتدحومبو ةمجعملا ضب بابذ ىلأ نب هللا دبع نب سايإ ثددح نم کام لاو نابح نبأ هححصو

 2 لوسر لآب فاطأف « نهوبرضف مه نذأف ؛ نيجاوزأ ىلغ ءاسنلا رثذ دق : لاقف رمع ءاجل « هلل ءامإ اوب رضن

 كئل وآ نود الو ۰ نبجاوزأ نیکشز نماک ةأ ما نوعسم لب هللا لوسد لآ فاطأ دا : لاقف ريثك هاسن

 دنع ركب یا تاب موثلك مأ ثيدح نم لسرم رخآو « نابح نیا حبحص ىف سابه نبأ ثيدح نم دهاش هلم « مرايخ



 خاكذلا باتكء ۷ 101

 بضغ هانعم ليقو « یازر ةمجعمو نرثب شل یا ءار اهذعب ةزمضا سکو ةمجفلا حد < رثذ ده هرقو < قجیلا

 لوزن لبق نوکی نأ لمتحو « ةحابالا ىلع هيف نذالاو رایتخالا ىلع ىنا نوكي نأ لمت : ىعفاشلا لاق « بتساو
 لو ۰ ةلخا ىف خابم نجرط نأ لع ةلالد « مدايخ برضإ نأ د هلرق قو « هيف اش وزت دعب نذا 9 نم رضا ةبالا

 0 لضفأ ناک هوحت و دیدپت) اب تکا ناف « هتعاط هيف اماه بج امف ةرکر ام اهئم ىأراذإ اييدأت ارضا نأ كلذ
 ةرشاعملا نسل ةداضملا ةر۶:) نم كلذ عوفو فأل ء لمفلا ىلا لدعرال مامالاب ضرخلا ىلا لوصولا نكمأ امرم و

 برض ام ر ةثئاع ثيدح بابلا ىف ئازلا جرخا دقو . هثا ةي قاما سآ ف ناك اذإ الإ ؛ ةمچ ورلا ف ةب ولطاا

 كهنت وأ لو هيلع هللا ىلص هللا لیبس ىف الإ طف اثيش هديب برض الو « طق امدا الو هل ةأ ما لب هللا لوسر
 ىلاعت هلل ءاش نا بدألا باتک ىف كلذ ىف لي لع قاس هل مقر هلل تامرج

 ةيصعم ىف اهجوز "ةأرملا موطن ال ساپ - 5 و ۴ 5 ۰ ۶ 9

 | نم ص نع شبا وه - نسل نع عفان نب مهار انئدح یی نب الخ اڑ < ۰
 هل كلذ ترکذف یش ىبنلا ىلإ تءاجف « اهسأر هرمش طعمتف «اهنبا تجوز راصنألا منم اما "نا » ةشئاع
 « تالّصوْا نمل دق هنإ «ال : لاقف اهرعش ىف لصأ نأ ىن مآ امجوز نإ : تلاقف

 ٠ [ م86 : ىف هفرط ب ۰۲۰۵ ثيدحلا ]

 لک ق ارجوز ةعاط ىلا ةأرملا بدك نزعشل هل ىذلا ناكال ) هللأ ةمصعد ف ابجوز ةأرملا عم 0 ال باب ( هلوق

 كلذ ىلع ابدأ ناف « عنتم نأ اهياعف ةيصعم لا جو زاا اهاعد ولف « هللا ةيصعم هيف ن وكي ال مي كلذ صصخ همورء م

 نا سابللا باک ىف هح رش ىقايسو « ابا رعش لصت نأ تبلط ىتلا ثيدد نم افرط هيف رکذ مث . هيلع مثالا ناك

 حتفلا ةياور ديؤي وهو « تالوصوملا » ىنومشثكلا ةياور قو « ابحتف

 € .. . اضارعإ وأ ًازودن اماعي نم تفاخ ةأرما نإو تسیصساپ - ۵
 ”ةأرما رنأد م مع 2 "یر شاع نع 2 5 نع ماشه نع ”ةيواعم ۳ ان ریخآ مالم ب ر اش

 "دیربف « اهنم کت ال لجرلا دنع ن وكت أ رملا یه : تلاق 4 . . . ّاضا رعإ وأ ۳ وشن امام نم تفاخ

 "ىلع وقفنلا و لح ف تو ی ريغ "جوز 0 ¢ ینقلطت ال و قكسمأ : هل ل وقت ¢ اه ریغ جوزي و ابق الط

 « 6 ريخ حلطلاو «ًاحلص اجب الاعب نآ امهملع حاج الف ) 'يلاعت هلوق كلاذف « ىل ةمسقلاو
 مدقن دقو « اضارعإ وأ و رذ ىبأ ةاود ىف سيا ( اضارعإ وأ ًازوشن اهلعب نم تفاخ ةأرما ناو باب ) هلوق

 فلتخاو . تازن نمفو الوزن بيس كائه تركذو 6 ما انه هقامسو « ءاسنلا ةروس رسما یف هثيدمحو بابلا
 قوا هجرخآ و دحا و سفاشلا و ىروثلا لاقف ؟ كلذ ىف عجرت نأ اهل له اد ةمسق ال نأ ىلع ايضارت اذا ايف فلسا
 .هاش نإو ا مسقي نأ هيلعف تعجر نإ : مهريغو دهاجو ميهارباو ورمع نب ةديبع نع رذنملا نا هاکحر ىلع نع



 5 ۵۲۱۰ - ۵۲۰۱ ثيدحلا

 لعأ لاو 0 ةيراعلاو راظنالا ف كلام لوف ساق وه و « شم نآ 4 سیا : نسحلا نعو « ابق راز

 لزملا اپ - 7

 زف اننک» لاق رباج نع ءاطع نع جرج نبا نع ديعس نہ ىبح ان دح د دسم اشو - ۷

 [ ۵۲۰۹ « ۰۲۰۸ : ىف ءاقرط - ۵۲۰۷ ثيدفلل ]

 هنع هلا ”وطر ؟راچ مته ا واط ىنريخأ ورم لاق لاق نایفس انثدح هللا دبع ن لع اشو - ۸

 « ل ني ”نآرقلاو ل زن انك » لوتب

 6 ل هد "نآرفلاو 2 هللا لوسر رد ىلع ل ۳1 انك » لاق راج نع ءاطع نع ور نعو ) - ۶٩

 نبا ىرع یره زلا نع سنا نب كالام نع "ةيرپوج انثادح ءامسأ نب دمع نب هللا دبع شو - ۰
 عنا : لاقت 2 هللا ل وسر انلأسف ل 0 نکن « ۳۹ انريصا » لاق ی E لپ« ۳ نگ زب ريغ

 ۱ « ةيثاك ىه الا ةمايقلا موي ىلإ ةنئاك ةمسن نيام  انالث اهلاق - ؟ نولعفتل
 3 8 هش رکذو هکح نایب انه دارملاو 2 جرفلا جراخ لزتیا جالبالا لعل عزل یآ ) لزءلا باب ( هلوق

 نع لكس ارباج عم 8 ةنأ ءاطع نع جرج نبا نع ىودألا ديدن نب ىع نع دمحأ ةياور ف ( ی هللا لوسر دبع

 نا وه ( ورع لاق لاو ( ةع نبا وه ) نارفع انثادح هللا ںی نب ىلع انثدح ( هلوق . « همنصت انك : لاقف لزعلا

 0 هسفن راج نم ريكا ممم هاو راد نب ورگ همق لر ا اذه ( لوقي ارياج عمم ةنأ ءاطع یرعخا ) راند

 ف «دجآ دئسم» ف عفو م الإ كد ىلع نايس باعا نم تایاورا تدرایت دقو ‹ ةطساو ام اذه ىف لخدا 9

 ق . دمتعلا رهو هتابئإب دنسلا قيرط نم ميعن وب أ هجرخأ هنكا « ءاطع دانسالا ىف سيل هناف ةرخأتملا خسنلا
 عفو (لذني نآرقلاو مس هللا لور دبع ىلع لزءن انك رباج نع ءاطع نع ورع نعو «لزنب نآرقلاو لزعن انک)
 2 ني م 4 ثدح ةئييع نا نأكو < لوبجالا ءانبلا ىلع يا زا حتاو هو منع © لزعي ناک » ینہ مشكلا ةءاور ىف

 هچرخآ دقو « اهرکذف ةئءاملاب هركذ ةصو « هي هللا لونر دبع لع اف له من عاسار رابخ الا امف رکذ ةرف

 ند هتياور ىف رع ىبأ نبا دازو « رانید نب ورع ان دوس و لاو ثب دما اب اهيف حرص نايفس نە قرط نم لويعامسالا

 ثيدحلا اذه یر نيح لاق هنأ نايفع نغ هدلاور ف یموم نب مهار دازو « و هللأ لوسر ذيع لغ ۳ نايفس

 انك و ظفاب هفاسف نايفس نع هيوهار نب قا#ا نع ةدايزأأ هذه ملام جرخأ دقو « هيف لزنل اما رح ناكول ىأد

 « اطاينكسا هلاق نايفس نأ ی رهاظ اذبف ٠ نآر قلا هنع اناما هنع یه ایش ناك ول : نایفس لاق « لزنب نآرقلاو لر

 فاف كلذک آلا سيلو م ابجردأف كيدحلا سفن نم ةدايزلا هذه نأ هممت نمو « ةدمعلا ر! بحاص مالک موأو

 .عقو ام ىلع ديعلا قيقد نبا هحرشو « ةدايزلا هذه نو رک لر ال نايفس نع ةتاور شکا تدجوف دين اسملا نم همت

 ىرابلا متن + ۲٩ ٩ - م



 حاکنا بانک ۔ ۷ ۳+

 هنکل لوسرلا ریرقتب لدتسا نوکی نا نکو « بیرغ هللا نم و رقتاب راج لالدتسا : لاقف «ةدمعلا د ىف

 ىو لوصالا ىف ةررمثم ةلأسملاو ۰ هدیع ىف هلعف هنإ یادیصلا لوق هب هيلع ىف نکیو . یبتنا كلذي بلعب طورشم

 ےل ینا نأ رهاظلا نال« رثكالا دنع عفرلا ركح هل ناک ینلا نمز ىلا هفاضأ اذا یب احلا نأ یهو ثيدحلا مع

 اذهو « موق دنع عفرلا كح هلف هفضي مل اذاو , ماکحالا نع هايإ ماوس ىلع معاد رفوتل هرفأو كلذ ىلع علطا

 ىل ربظ ىذلاو « كلذ ىلع «ءالطاب حرصت قرط ةدع تدرو دقو ی هدبع ىف هعوقوب حرص ار اچ ناف لوالا نم

 ام هريغ وأ هت و التب دیتا نم معأ « أرقي ام نآرآلا لوزتب دارأ نايف وأ اریاج وه ناک ءاوس كلذ طبنتسا ینلا نأ

 نبا لوق ريشي كلذ لاو « هياع رق ملامارح ناک ولو عبرشتلا نمز ىف هاناعف : لوق هناکن « لِ ىنلا ىلا ىحوي

 انمکت يب ىلا تام الف « يب ىنلا دبع ىلع ءیش انيف لذني نأ ةببه انئاسن ىلا طاسدنالاو مالكلا قتن انک و رمع

 لوسر ديع ىلع لزرع انکو لاق رباج نع ریپ زلا نا قرط نم اضيأ لسم هج رخآ دقو . یراخبلا هچرخآ هانطسناو

 کت هللا لوسر قأ الجر نا » ماچ نع ںیہ زا ىلأ نع رخآ هجو نمو « انني مف لپ هللا ین كلذ غابف لي هللا

 . اهل ردق ام امیتأپس هئاف « تّدش نإ اهنع لزعا : لاقف « لمحت نأ هركأ انأو اما فوطأ انأو ةيراج ل نا :لاقف

 نب نایفس قيراط نم هدنع ةصقلا هذه تعقوو «كتربخأ دق : لة , تابح دق ةيراجلا نا : لاقف هاتأ مث لجرلا ثبلف

 ةيش ىبأ ناو هجام نباو دحأ هجرحاو « هلوسرو هللا دبع انآ لا د هرخآ قو راج ىلا رخآ هل دانساب ةئييع

 ب هعالطاب ۵ رصالا اهادح] ىف نآف « طاينتسالا نع فا ام قرطلا هذه یف ¢ هاتم نيخ لآ طرش لغ رخآ دنسب

 ثيدح ىتاثلا ثيدحلا . هيف حبلا ركذأس اک والا فالخ هنأب رمشر قايسلا ناكناو كلذ ىف هنذا یرخالا قو

 ثيدحلا اذهب هنع درفتو عفان نع ةياورلا ىف اكلام كراشب ىعبضلا ءامسأ نبا وه ( ةيريوج ) هلوق « ديعس ىنأ

 ' نع فو وج هب درفت بيرغ حک : 2 رط نم هجرخآ نآ دمب ینامارادلا لاق « تابثالا تالا نم وهو « هريغبو

 دانس] هيف كلام ( ىرهزاا نع ) هلو . هنع ءامسأ نب دمع نب هللا دبع هيخأ نبا ةياور نو الإ هرآ لو : تلق . كلام

 نآ نع نایح ن یی نب د نع ةعيبر نع هلع قي رط نم نايح ناو دواد وبأو « قلا ف فنصلا هج رخآ رخآ

 « هللا دبع ها , ارفصم ىاذ مث ءار مث ةلمهم ءا ( زیرین نع ) هلوق . « أطوملا » ف وه اذكو «زيريع

 نكس ىثدم وهو « ىحجلا زب ريع نب هللا دع قربخأ » ىرهزلا نع ردقلا ىف ىتأيس اک سنوي ةياور ىف كلذك عقوو

 قفاوو « هرجح ىف 50 نکو نذؤاا ةروذ ىنأ طهر نم و_هو بهو ن ةدانج نبا وه هوآ ز ری و « ماشلا

 « یگاسألا دنع امهالك یدرپ زاو لیقعو « ردقلا ۳ قأیس اکسوو ٠ ع ويبلا ف ىضم اک پمعش دلا اذه ىلع کلام

 نب مهاربا عيبا فلاخو « ىئاسنلا هجرخآ « دیمس ىف نع ديزي نب ءاطع نه یرهزآا نع » لاقف رمعم میفلاخو

 : یاس لاو ٠ اب أ یاسللا هجرخآ « ديعس ىنأ نع ةيمع ن هللا دبع ن هللا دبع نع یرهزآا نع » لاقف دعس

 قو «هريخأ ىردخلا ديغس ابآ ناو سنوي ةياور ىف (ديعس نآ نع) هلوق . باوصلاب لوا هقفاو نمو كلام ةياور

 ىردخلا ديعس اب! تيأرف دجسملا تلخد : لاق هنأ زب ری نا نع نابح ن ی نب د# نع » ىزاغاا ىف ةعيبر ةياور

 ىلع ةءرص وبأو انآ تلغد » هجولا اذه نم لم دنع عقوو ؛ ىراخبلا دنع اذك « لز.لا نع هتلأسف هيلا تسلل

 ةلمهلا رسكب ةمرص وبأو ؟ «لزعلا ركذي لب هلا لوسر تم له ديعس اأ اي: لاقف ةءرص وبأ هلأسف ديعس ىنأ

 نب كاحضلا قيرط نم ىئاسنلل ةياور ىف عقو دقو . راصتالا نم روپشم ىنامص سيق لیق و كلام همسا ءارلا نركسو
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 هلوق ٠ لوألا ظوذحلاو 1 بیس انیضآ : : الاق ةمرص ىنأو دیه ىبأ نع زی ری نبا نع ىح ن ن دمحم نع » ناهثع

 هاج و سوب داذ لي نا دنع سلاج وه اهني د هنأ ةروکذ لا سذ ويو عويبلا ف بيعش ور (ایبس انیصا )

 مارک انیبسف قلطصملا ی یب ةوزغ ف 2 هللا لوسر عم انچ رخ 5 ةروكذملا ةعيبر ةءاور قو « راصنالا نم لجر

 نيب ی هللا لورو كلذ لعفن انلقف ؛ لزعنو عتمتسن نأ اندرأف ءادغلا ىف ائيغر و ة زعلاانیلع تلاطو ؛ برملا

 لاملا بنو ايب بيصن انا و لاقف بیعشد سفوي ةياور ىف ( لزعن انكسف ) هلوق ٠ « هان آف « هلن ال انربظأ
 لوسر دنع لزءلا ركذ : لاق دیس یا نع » رشإ نب ن*+رلا دبع قيرط نم ملم دنع عقوو « لزماا ىف ىرت فيكف

 لول هنم لمعت نأ هركو امام بيصيق هل عضرت ةأرملا هل نوکست لجرلا : اولاق ؟ كلذ امو :.لاق قلب هللا 1

 000 نائيش لزدلا برس نأ ىلا ةراشإ ةءاورلا هذه أ « هنم لمح نأ هرکی و اهثم بیصف ةمالا هل نوكست

 ركذأس اک كلذ ديغل امو داو ما تراص اذا ةمالا عيب رذعتي الثل امإو كلذ نم ةفنأ امإ وهو ملا نم دلولا ءیجم
 ف نا وأ ) هلوق ۰ عضراا دلولاب كلذ رضف ل ت
 اذکل عفن انك ییاحصلا لوق نإ لاق نم ىلع بقعت هيفف « كلذ مهلعف ىلع علطا ناکام هنأب رعي مارغتسالا
 لمي لو لزعلا اولعف مهن ربط اذه ىف « مدقت يولي يا عالطا رهاظلا التعم عوفوم لب هللا لوسر درع ىف
 ءىثلا اولعف اذاف « نيدلا رومآ نع هلاؤس ىلغ ةرفوتم مهعاود تناكلوقي نأ لئاقال معن « هنع هولأس یتح هب

 ةعيبر اور ىف عقوو ٠ ةيثيحلا هذه نم رورظلا'نوكيف هب هيف محلا نع هلاؤس ىلا اورداب 7 علطب ل هنآ اولعو

 نع رشب ن نمحرلا دیه نع نیریس ان دمع نه ىرخأ قرط نم لس ةاود ق قوزا « اولعفت ال نأ کیلع ال د
 نبا قيرط نم هلو , یا لا برقأ « يلع ال ه هلوق : نيريس نبا لاق« كلذ اولمنت ال نأ رکیلع ال » ديعنم ىبأ

 لاق « رجذ اذه نأكل هللاو : لاقف نسحلا هب تئدش نوع نبا لاق « دمحم لوق نود هو ن ریس نب دمحم نع نرع

 کیلعو اولزعت ال هريدقت افذح ءال ه دعب مدنع نآكسف هنع هولأسب امع ىبنلا « ال و نم اومبف ءالؤه نایک: ىطرقلا

 : هانعم اعاو« ريدقتا اذه مدع لصألا نأب بقعتو . یه اديك أت جلا مكسيلعو » هلوق نوكيو ؛ اولعفت ال نأ

 جرحال ىأ « اوامفتال نأ یلع ال » هلوق : هريغ لاقو ء اولعفت ال نأ ىواسإ ىذلا وهو« | وکر نأ کي اع سيل

 جرحلا ىف ١ دا رملا ناك ولو « « لزعلا لمف ىف جرحلا توب مهفأف لمفلا مدع نع جرحلا ىف هيفف « اولعفت ال نأ يلع

 دهاج ةءاور ىف عقوو ؛ كلذ مدج لصالا لاقيف ةدئاز «الو نأ یعدا نا الإ اولعفت نا كسيلع ال : لاقل لعفلا نع

 و۰ مدحأ كلذ لعفي لو : لاقف ما هللا لوسر دنع لزعلا ركذ » هريغو لسم ابلصوو اقيلمت ديحوتلا ف ةيقألا

 ةيشخ ناك ام لزعلا نال كلذ كرت ىلوالا نأ راشآ امناو « یبنااب مهل حرضب مل هنآ ىلا راشاف « كلذ لعفي ال لقي

 لژاملا رعشي الو ءاملا قبسي ق كلذ لزملا عنمي ملدلولا قايخ ردق ناك نإ هللا نال « كلذ ىف ةدئاف الف دلولا لوصح

 قولع ةيشخ تب: اس درک دوا لربك نم دارو + هللا ىضق ال داد الو كولا هقحلپ و قولعلا لصحیف

 وأ « هعضرت ” ةءوطوملا تناك اذا عضرملا دولا ىلع درضلا لوخد ةيشخ وأ « اقیقر دلولا ريصي الثا ةمآلا ةجوزلا

 ینغب ال كلذ لكو « بسکلا ليصحتب درضب الثل دلولا ةلق نع بغریف القم لجرلا ناك اذإ لايعلا ةرثك نم ارارف

 : لب ىنلا لاقف ؛ ل ما نع لأس الجر نا » سن أ ثيدح نم نابح نبا هحصعو دانناودحا جرا دقو . اتیش انش

 نع « اولا دبكلا »ف ادهش هدر ان هلا جرا ةرغص لم رم للان نركب ىلا ال نأ



 حاکشلا باتک ہ۷٦ ۳۰۸

 ىف سیل و « ىلاعت هللا ءاش نا ردقلا باتک یئ كلذل ذی ىنأيسو « دومسم نا نع هل « طسوالا » فو سابع نبا

 قيرام ىف لسم دنع نم ةمدقتملا ةروصاا ىوس احجار هيف لزعلا نرركي ام ادب لزا عقب یتا دوصلا عسیج

 ق عقد نكسا , ابلاغ رضف برج اء هنآل عضراا دلولاب لا رضي نأ ةيشخ یهو ديعس ىبأ نع راب نب نمحرلا دبع

 ثيدح ىف لسم دند عقوو « رایتخالا ريغب لا حقی نأ لاتحال ديفيال كلذ ببسي لزملا نأ لسم دنع ثيدحلا ةيقب

 1 ر هنا لوسر لاقف « اهدلو ىلع ةةفش ینآ ا نع لزءآ یا : لا ةف وثم هللا لوسد ىلا لجر ءاجو دی ز نا ةماسآ

 تيوفت نم هيف امل ةأرملا ىلع ررض لاخدا اضيأ لزملا فو. « مورلا الو سراف كلذ رض ام « الف كلذك ناك نا

 الا ةرلا ةجوزلا نع لزم؛ ال هنآ ءاملعاا نيب فالخال : ىلا ديع نبا لاق لردلا م ىف فاسلا فاتخا دقو . |متذل

 اذه لقن ىف هقفاوو . لزع هقحلي ال ام الا فورعلا عاملا سیاو هب ةيلاطملا انو , !مقح نم عاجلا نال ء اهئذاب

 هذه صوصخ یف مث الصأ عامجا ىف ال قح ال ةأرملا نأ ةممفاشلا دنع فورما ناب بقعتو « ةريبه نبا عاجالا

 وهو « زوج : هريغو ىلازذلا لاق « اهنذإ ريغب ةرحلا نع لزعا زاوج ىف دوبشم فالخ ةيعفاشلا دنع ةلأسملا

 نع لزعلا نع ىهن د ظفلب هجام نباو دحأ هجرخآ ريع نع ثيدحي كلذل روما جتحاو « نيرخأتملا دنع ححصلا

 نابجو تيضر اذا ايفو ؛ تءنتما اذا عنملاب مزجلا ةيمفادال رخالا هجولاو « ةع نبا هدانسا فو« اهتذأب الإ ةرحلا

 « ىلوأ ةمآلا ىفف اف زاج نإ ةرحلا ىلع ةبترم ىبف ةجوز تناكناف ةمالا امأو ةرحلا ىف هلك اذهو « زاوجلا امم

 هجو ق الا مدنع فال الب زاج ةيرس تناك ناو « دلولا قاقرا نم ازرع زاوسا امهبحأ نامجرف حتما ناو

 تسيل امل اقلطم هيف زاوجلا حجارلاف ةدلوتسم ةيرسلا تناك ناو « مزح نبا بهذك اقلطم عنملا ىف ىتايورلا ةاكح

 الإ اهنع لزعنال ةرحلا نأ ىلع ةنالثلا بهاذلا تقةفتاو اذه . ةج.زاا ةمالا مح اہک لمقو « شارفلا ىف ةفساز

 ىبأ لوق رهو « اهدیس نذإ ىلإ جاتح ةيكلاملا دنعف ةجوزاا ىف اوفلتخاو « اهتذإ ريغب امتع لزمب ةمالا نأو امنذاب

 جاو هنعو ؛ اذا هنعو « دمحأ نع ظاور یهو « اهل نذالا : دحأو فسوب وبأ لاقو . دمت نع حجارلاو « هقینح

 عب دنسب هنع قازرلا دبع دنع الا حصر ال ليصفتلا ىلا حنچ نم هب جتحا ىذلاو . اقتطم عذملا هنعو , اةنطم لزعلا

 اهم أس سي نأ ةياعف ردح تحت ةمأ تناك ناف , ةيرسلا ةمالا سآتسن الو لزءلا ىف ةرلا ماتسن : لاق ساء نبا ند

 لوآي نع لزعلا عنع لوقا ىبرعلا نبا ركنتسا دقو ٠ هنع لودعلا زج مل اعوفرم ناك ولف < ةلأسملا ىف صن اذهو
 ىعفاشلا نعو . اهرارضا هکرتب دصف اذا هب ةيلاطملا قح ۸-۱ نأ كلام نع لند « ءطولا ىف امل قح ال ةأرملا نأب

 یف قح اذ نركب فيكن كلذك الا ناك اذاف لاق « ربلا ۳ رقدس ةدحاو ةّئطو ف الإ هيف امل قح ال ةفینح ىنأو

 . ها روکذ لا طرشا اب كلام بهذم ىلع الإ كلذ دعب ايف غوسي الف الاو نکمیف لدالا طلاب هوصخ ناف « لزعلا

 .طولا بوجوب مزح نیا مزج معن « 0 امل قح ال هنأ هباععآ ددع فورعم لاو « بي رغ ىعفاشلا نع هلن امو

 « نا داولا كلذ : لاقف لزءلا نع لس هلع لم ینا نأ » بهو تاب ةماذج ثردح ىلا دنتساو « لزالا ميرحتبو

 فآ نب ی نع رمعم قي رط نم هحوصو ىف 9 و یذمرتلا هجرخأ ایهدحآ نيثيدحي ضراعم اذمو ؛ مم هجرخأ

 كلت نإ دوم تلاقف « لزمن انکو ىراوج انا تناك د لاق رباج نع نابوث نب نحرلا دہع ن دن رع ديثك

 هجرخأو « هدر عطتست مل هقلخ هللا دارآ ول« دولا تبذک : لاقف كلذ نع ابي هللا لوسر لف ؛ ىرغصلا ا

 نآ نع ةعافر نب عيطم ىنأ نع نمر لأ دع نب دمت نع ىح نع أمهريغو كرابملا نب ىلعو ماشه قيرط نم ىئاسنلا



rq 0۲۱۰-۰۲۰۷ ثيدحلا 

 نامیسلس قررط نمو « هوحن ةريره ىبأ نع ةبلس ىبأ نع ريثك نآ نب يم نع صاع ىبأ قيرط نمو « هوت ديعس

 لاق + ءوحن ركذف « ديعس وبأ معز : لاقف لزملا نع نحرلا دبع 95 ةلسابأ لأسي دائيد نب ور عم هنأ لوحالا

 رخآ هجو نم یاسنلا يف ىناثلا ثيدحلاو . هنع لجر یل رخ نكلو « ال لات ؟ ذيعس ىبأ نم هتمسأ ةلس ابأ تلأسف

 | ةماذج ثيدح نيبو اهنيب عجو « ضعبب ابضءإ ىوقي قرط ةذهو « ةر ره يآ نع ةبلس بأ نع ورع نب ذم نو

 رثكأ وه اع ضداعم هنا ةءاذج ثيدح فعض نم منو « قلا ةقيرط هذهو هيذنتلا ىلع ةماذج ثيدح لمح

ثردحلاو 4 موتلاب ةحيحصلا ثيداحالل عفد اذهو ؟ هتبثي مش كلذ ىفدوولا بيذكتب حرص فيكو « 4: اًهرط
 حک 

 نآ لمتح : ىواحطلا لاقو < خب راتلا ةفرعم مدعب درو « خوسنم هنآ یعدا نم مجمو ؛ نكم عمجاو يف بید ال

 لهأ ةقفاوم بحي مال ناكو « باتکلا لها ةقفاوم نم الوأ ألا هيلع ناك ام قفو ىلع ةماذچ ثيذح نركي

 ىبرعلا نبا مث دشر نبا هبقمتو . هنولوقي اوناكامف دوهلا بذكف مكحلاب هللا هملعا مث هيلع لزتپ مل ايف باتکلا

 « حيحصلا ىف هت وثب ةماذج ثبدح حجر نم مهمه و « هي منك حرصت مث دوبا اعبت ءىثب مزج ال هنأب

 یونب ال ثيح حدقي انا فالتخالا نأب درو « برطضاف هدانسا ف فاتخا ددحاو ثيدح ةنأب هلباقم فعضو

 نآب ةماذج ثيدح لمعلا مزح نا حجرو . نك عججاو كلذک اذه وهو « ةب لمع ارضع ىوق ىتف هوجولا ضعب

 ٠ نايبلا هیلعف عنم نأ دعب حیپآ هنأ ىعدا نف : لاق عملا ىلع لدي اميدحو ةحابالا لصأ قفاوت اهریغ ثرداحأ

 « امارح نرکب نأ همش قيرط ىلع ايفخ ادأو هتيمسأ نم مزلب ال ذإ عملا ىف اع رص سيل امر دج نأب بقعتو

 عيبضت هيف نكل « للا لوصح نم لزعي ئذلا هرذح ناكىذلا ىنءملا لاوزل لماحلا نع لزملاب مهضعب هصخو

 اًضيأ اومجو « ایفخ ادأو نوکیف هتوم لا یضنلا هفعض لا وأ هت وم ىلا لزعلا ىدؤي دقف هوذغر یناا نال لا

 موت نأب ةماذ بج ثيدح یف اية ادا و ةلوك تاب؛ا نيمو ىرغصلا ةدوءواا مرق ىف دوولا بیذکت نيب

 هلوق ضر هي الف. ایح ههضو دعب دولوملا نفد ىلا ةبسنأاب ريغص هنگ , رهاظ دأو هنأ یض:ش ىرذسلا ةدوءوملا

 ةرج نم ادأو هلمج او ء كح هياع بترتي الف الصأ رهاظلا مك ىف نيل هنأ ید لدي ةلاف نخ دآو لزملا نإ

 لبق ةدالولا قيرط عطق ةنال هيلا قيرط ىلع درو ىلا داولا هلوق : مب لاتو . ةدالولا عطف ىف امبك ارتشا

 لا همم روصتي ال لزعلا نأ مهمعز دوبل هيف تبذک ىذلا : ملا نبا لاق ؛ هئيجم دعب دلولا لتق هيشأف هثیج

 مل هقاخ دري مل اذاو , هقلخ هللا ءاش اذا لا من ال هنأ ربغأو مهذك أف« دأولاب لسنلا عطق ةلع هولءجو الصأ

 هدصق ىرجأف لا نم ابره لومي ال لجرلا نال ةماذج ثيدح ىف ایفخ ادأو هامس امنإو , ةقيقح ادأو نكي

 دصقلاب قاعتي لزعلاو « لعفلاو دصقلا هيف عمتجا ةرشابملاب رهاظ داولا نأ (ميب قرفلا نكل « دأولا یرج كن

 ىلا حنج دقو . عنلا ىلع ةماذج ثيدحي لالدتسالا اممم فتي ةبوجأ ةدع هذبف « امفخ ةنوكب هفصو كلذلف افرص

 « هلامعتسا حابب ال هنع روجزء لعفلا اذه نأ ىلع لادلا ربا رکذ ١» هحيم ىف لاقف نابح نبا ةيعفاشلا نم عنلا

 كلو هتامآ ءاش ناو هايحأ هللا ءاش ناف . هررفآ و همارح هبنجو هلالح ىف هعض» هعفد رذ یآ ثيدح قاس مث

لد امل داشر] مآ وه لب مرحتلا نم هاعدا ام ىلع هفاس اف ةلالد الو. ها « رجآ
 : لعا هللاو رابخالا ةيقب هيلع ت

ا : لاتو ادأو لردلا نوكي نأ ركذأ هنأ سابع نا نع رخآ هچو قازرلا ديع دنع نمو
 ۱ ةقلع مث ةفطأ نوكي ىل

 نر ىدع نب هللا دوع قيرط نم ىواحطلا جرخأو . هلك كلذ لبق لزملاو : لات ء اج ىمكي مث امظع مث هغضم مث



 حاکنلا باتک-_ ۷ ۱ ۳۹۰
 قح تب وفل لمقف : لزءلا نع ىهنلا ةلع قاوفلتخاو . دمج هدنسو رع دنع برح ةمق ق هرم ىلع نع رال

 ةوع ىلع یم لوالاو « كلذ ف ةدراولا رابخ الا مظعم هم ضقر ینلا وه ىناثلا اذمو « ردقلا ةدنامل لیقو « ةأر(

 ةيشخ جرفلا جراخ لارنالا دصقب عدلي هنأ ۳ ضوه : نيمرحلا مام لاقو . ةمالاو ةرطا نيب قرم ربا

 عزنوا ی ی> اش یم ع نآ هلف ةحابالا لصا قب دوأ داف علل باس یعار ه اکو ل عضم ل كلذ دوق یمو قولملا

 لبق ةؤطنلا طاقسإ ةآرملا ةجلاعم < لر هلا 5 نم عزا و . لعأ هلا و ىهنلا هب هب قلمي 0 اقافتا جرفلا جراخ لونأف

 هاب قرف نأ نكم و « اذه هب قحتلي نأ نكمي زاوجلاب لاق نمو « ىلوأ هذه قف كان نه عنملاب لاق نف « حورلا خفن

 ةا ۱ ىطاعت ألا هلع قحل و 0 بسلا ىطاعت ىز عشقت طقسا ةجلاعمو بديلا ىطاعت هيف عشب ل لزعلا نال دشآ

 . اًواطم لرعلا ةحاواب مطرق لع لکشم وهو « عفلاب ةصف الا ىرخأتم ه ضءإ ىفأ دقو ¢ هلصأ نم ليخلا عطقي ام

 عت نأ اندرأو ةب زملا ائياع تلاطو برعلا مئارك انبصأو » ديم ىلأ ثيدح ىف هلوقب لدتساو ٠ لعأ هللاو

 3 قلا باتک یف » اقيقر برملا ند كم نم باب 0 ف هن اب مدت دقو برعلا قاقرت-ا زاجأ نأ € ءادغلا انييحأو

 دقو : ناثوأ لهأ اوناک قلطصملا ىنب نال باتکلا لمأ نم نك مل ناو نيولا كلب تاكرشملا ءهطو زاجأ ناو

 سالا لوأ ىف كلذ نوکب نآ لاتحاب و: ؛ لطاب A لام ناد ن £ اون وکی نأ لاعحار عمم نم هع لصفا

 عم مبل اذهو ءطولا لبق نیلسآ تايبسلا نوکدت نأ لاهتحابو « لاتحالاب تبثي ال خسنلا ذإ ی هيقو « خسف مث

 نيدفب 599 رهو صخأ ىنعم ىلع ءادفلا لمح نكمي ؟ مل « كرشلل دامتال ةيالا ناف ءادغلا ائييحأو ثيدحلا ىف هلوق

 - نم فوختملا ءادفلا نال نا ةدارإ ىلع مبضءب هلحو « نیکیشبلا نهتداء] هنم مزلي الو « قرلا نم نقتعيف نپسفنآ

 فکت نامآلا بع و اس انيصأ اإ هللا لوسر 0 لاةف د ىرخالا ةياورلا ىف هلوق لما اذه دی وی و « ن ملا وه هترف

 لعأ هاو 6 مدت م ی نم ىوقأ اذهو ؟ « لزملا ف یر

 ارم دارأ اذإ ءاسنلا نيب ةعرقا صاب - ۷

 نأ ةشناع نع مساقلا نعد ت دام ىلأ نبا ینادح لاق نم نب دحاولا دبع انثدح می وا شرم - ۱

 ليللاب ناكاذإ قب یبنلا ناكو « ةدفحو ةشئامل ”"ةَعرْقلا ,تراطف « هئاسن نيب عّرفأ [رفس دارأ اذإ ناك و ىلا 5

 ثبك رف « لپ تلاقف «رظنأو نيرظنت ك ريعب بكر أو ىريمب ةليلا نييكرت الأ ةصفح تلاقف «ثكدحتي ةشئاع مم راس

 تاج اولزت ۳0 6 ةشااع 7 4( دقَتفاو اولز ىد راس ملام ۱ e مف صفد هياعو ةع لمج ىلإ هلي سم و زا ءادق

 اش هل لوق نأ م أهتم الو ىنغ دلت N ع "7 ا تن لوقتو رخذولا نی املج ر

 ةشناع ثيدح نم كلذ لثم ريسفتلا ف كفالا ثيدح ىف مدقت ( ارفس دارآ اذا ءاسنلا نيب ةعرقلا باب ) هلوق
 ثيدح حرش ىف تنيب نكلو « ةرفسلا كلت ىف اضيأ تناك ابلماو ىرخأ ةمق بابلا ف فذصلا قاسو « اضيأ

 لوأ ىف كلذ لثم تادابشلاو ةبلا ىف مدقت دقو « ةشناع الإ عيسرملا ةوزغ ىف هعم نكي مل هنأ ريسفتلا ىف كفإلا

 نع ىورب ةكسيلم ىلأ ناو ركب ىنأ نا وه ( ساق نع هک سلم یا نيا ) هلوق . اضيأ ةشئاع نع رخآ ثيدح

 ىلع سیل و « رفسلا ةلاحي ةعرقلا صاصتخا هموپغم ( ارفس دارآ اذا ) هلوق . اهريغب ةرات و ةطساولاب ةرات ةشئاع



 ملا ۵۲۱۱ ثيدجلا

 ءاش نمأب أدبي الف ةتاج وز نيب مسقي نأ دارأ اذإ اف اضيأ ةعرقلا یرجتو اه رفاسإ نم ةعرقلا نيمتل لب همومي

 داز ( هناسن نيب عرقأ ) لوق . ةعرف الب زوجيف ءىثب نيضرب نأ الإ « ةءرقلا اهل جرخت یتاب !دبيف نینب عرقي لب

 ىلغ ةب لدتماو « ةيهاركلا هيف فرع ىريغ مس جرخ اذإ ناکف » ةشااع نع مسافلا نع رخآ هجو نم دعس نبأ

 ةيكلاملاو ةيفنملا نع روپشلا و ؛ تادارشلا رخاوأ ىف مدت اک كلذ ريغو ءاكرشلا نيب ةمسقلا ىف ةعرقلا ةيعورشم

 ةيفنح لا نع ىكحو « رامقلاو رطخلا باب نم ةنآل ةباحصأو كلام نع روهشم وه : ضايغ لاق  ةعرقلا رابتعا مدع

 رفسلا ىف عفنأ نوک دق ةوسنلا ضعب نأب ةيكلاملا نم عنم نم جتحاو : بابلا ةلأسم ىف ةب اولاق دقو ءها !تزاچآ

 موفأ ءاسنلا ضعب نوكي دق سکملاب اذکو« لجرلا لاع رضأل رفسلا ىف اع عفنال ىتلل ةءرقلا تجرخولف اهريغ نم

 ةيعورشم صتخت « ءامنلا لاوحأ فالتخاپ كلذ فاتخم نأ ینینپ : یطرقلا لاتو « ىرخألا نم لجرلا تيبب

 عم بهذلا ةاعارم هيقو . ها حجم ريغب احیجرت نوكيق هعم ةدحاو جرخت الل نملاوحأ تقفتا اذا ام ةعرقلا

 ةدئاعل ةعرقلا تراطف ) هلوق ٠ ىنعملاب مومعلا صصح ةنأكف « صيصختلا لع هلل الصأ ثيدحلا در نم نمآلا

 ىف مدقت دقو « هبيصن نان أ لك ريطو « تلمح ىأ تراط اوة دارملاو « تارفیلا نم ةرفس ىف ىأ ( ةصفحو

 نم انییصا ىف لصح ىأ < نوءظم نب ناجع انل راطو » تلاق ن رچابلا راصنالا مسفا ال ءالعلا مآ لوق زئانجلا

 لدتسا ( ثدحب ةعئاع عم داس ليألاب ناك اذا ماب ىنلا ناک ) هل . نیرجابلا
 نكي مل مسقلا نأ ىلع بلهملا ةب

 امأو « لولا هيف معفلا دامعف رفسلا ىف امأو « رضا ىف ليلا مسقلا دامع نال هيف ةلالد الو هل ىنلا ىلع ابجاو

 نع دائزلا ی نيا قيرط نم هل ظفلاو قييبلاو دواد ْوِأ جرخأ دقو « ارام الو اليل ال هم تسیلف ريسلا ةلاح

 « عاقولا نودام سليو لبقيف |عيمج انيلع فرطب لي هللا لوسرو الإ موب “لق » ةبلاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه
 ( لا ىريعب ةليللا نييكرت الأ هلوق . ةدئاعل یا ( ةصفح تااقف ) هلو . « اهدنع تاب امموب وه ىتأا ىلا ءاج اذاف

 ديلا لاح انوكي مل امهنأب رعشم اذهو « رظنت یه نکن ملام ىلا رظنلا نم هيلا توش ال كلذ ىلا تباجأ ةشئاغ نأك

 ايهادحإ صا م اعم اتناك ولف الاو « نيراطق ريسلا نم ةداعلا ترج اک ةبج نم امهتم ةدحاو لک تن اك لب نیب ر اقسم

 لمج ىلا ۳ ىلا ءاج ) هلوق ٠ هريس ةدوجو رب تعبلآ ةأطو رظنلاپ دیرت نأ لمحو « ىرخألا هرظات ملام رظنب

 ريخلا ىف ركذ ل ( املع لسف ) هأوق ۰ ةقانلا ةدارإ ىلع ةن أكو « اماعو » یامرکلا اهاکح ةياور ىف ( هيلعو ةشلاع

 لو ثدحت نوكي نأ لمتحو « اقافتا كلذ حقو نوكي نأ لمحو < عقو ام ملأ نوكي نأ لمتحف اممم ثدحت هنأ

 نيب اهياجز تلعج اولزن الف ) هلوق ٠ بعص فولأملا عطق نال , ةرياسملا ةلاح ىأ ( ةشناع هتدقتفاو ) هلق - لقلب

 فورعم تين رخذإلاو . ةيانجلا كلن ىلع اهسفن تبتاع ةصفح هيلا تباجأ ايف ةيناجلا انآ تفرع امل امأك (رخذالا

 ءادنا فرح تابئاب « طلس براي د لمتسلا ةياور ىف ( طاس بر لوقتو ( هلوق . ةيريلا ىف ابلاغ ماوما هيف دجوت

 رهاظلا یامرکلا لاق ( ايد هل لرفآ نأ عيطتسأ الو ) هلوق . ةمجعملا نيغلاب ( ىنغذلت ) هلق ۰ لم ةياور یهو

 ةياود ىف عفو دقو « ةغئاع مالک وه لب رهاظلا اذه ىل ربظي و « ةشلاع مالک نوكي نآ لمتحو تصدح مالک هنأ

 « ايش هل لوقآ نأ عيطتسأ ال كلوسر » ینغدلت هلرق دعب هركذأس ام الإ هةرط نم هيلع تفقو ام عيمج ىف لسم

 ضرعتت مل امإو « لعف ريدق: ىلع بصنلا زوحيو ؛ كل وسد وه هريدقت فوذ ادتبم ربخ هنأ لع عفرلاب كلوسرو

 خيش معن ىلأ نع نيوجو نم يليعامسالا دنع عقوو « موللاب امسفن ىلع تدامف ةعئاط اهتباجأ ىلا ىه امنا ةصفمل



 حاكنلا باتک - ۷ ۱ ۱ ۳۲
 نرکب نأ لهتحيف اذه لعو ءائبش هل لوفأ نأ عيطتسأ الو نظني ړل هللا لوسرو د یغدلت هلوق دعإ هيف ىراخبلا
 نأ مرفت هريغ ةياور رهاظو « كلذ ىف ىنرذمب ناکام هنال هعقاولا هل ىحأ یا لوقأ نأ اهلوق ىف لوقلاب دارلا
 ةلمل ىف ةر الا نوک: نأ لمتح : یدرادلا لاق « مدقن اک ايث هقح ىف لورق“ نأ عیطتست ال ام لوقلاب ؛اهدارم
 سیاو «ةرياسملا ف مسقلا بجوي هنأ هنم مزي هن أب بقعتو « توملاب امسفن ىلع تعدف ةريذلا اهياع تبلغ كاذلو ةشئاع
 ىف مسقلا هجتي الو , ةشئاع ىلع ليحتت ةصفح جاتحت ىح ةصفح نود ةرياسملاب ةشئاع صخب ناك امل ناك ول ذإ كلذك
 ةميخلا ىف لكلا عمتي لوزنلا دنغو جدوملا ىف اهعم بكر, ناب هيف الإ لصحتال ةوللا تناك اذإ الإ ريسلا لاح
 ىذلا وهو غرب ىنلا ىلع ابجأو ناک مسقلا نأ ید ىنم هلك اذهو ءالف ةريراملا اء« ريسلا مسقلا داع ذي نوكيف
 اذإ *ىدتبي لب ةيقلا ام بساع ال رفسلا ةدم نأ ىلع اوةفتا مهنأ ةعرقلاب لوقلا ديؤيو « رابخالا مظعم هيلع لدي
 تفلخت نم قز نأ عجر اذإ هنم مرا ما ىف نضع مدقف ةعرق ريخب هاش نمي رفاس ولف « لبق: ايف مسقلا عجر
 ال یهشتلاب نیضعب رثؤبال نأ یهو ةدئاف ةعرةال نأ ربظف « بحي ال كلذ نأ ىلع عامجالا رذنملا نبا لقن دقو « ارقح
 ىنغم ةعرقلل ناك ام فلخ نمل مسقي رفاسلا ناك ول : دعا ىف ىمفاشلا لاق دقو , نهيب لدعلا كرت نم كلذ ىلع بت رتي
 رغسلا ىف ءاضقلا كرت ىف قالطالا لع نأ نخ الو . یبننا ةدااخ امممس جرخ نمل مايالا هذه ريصت نأ اهانعم لب
 ةدم قو « ةماقالا ةدم ءاضق هيلعف امجار رفاس مثالي وط انامز اهب ماقأف ةدلب ىلا رفاس ولف ءادوجوم رفسلا مسا مادام
 زفسلا بعت نم اهقحل ةيحصلاب تزافو ترفاس ىلا نأ ءاضقلا طوقس ىف یملاو « ةيعفاشلا دنع فالخ عوج رلا
 * اعم نيرمالا ىف ایکس ةميقااو كلذ لباقي ام هتقشمو

 الذ مسی فيكو « اب يضل امجوز نم اهموب بس قارلا صاب - ۸

 ةمْمز تنب ةد وم ثنا » ةثناع نع هيبأ نع ماشه_ نع هر اقدح ليعامسإ نب لام اشو = ۲

 « درس موو اهویب ةشامل مس لِي بنا ناکو « شناس اپموب تبهو

 . ام صتخم ىذلا امو ىأ « بيب ال اهرب قامتي « نم » (اعرضا اپجوز نم امموي بوت ةأرملا باب ) هلوق
 امهویل ايلات ناك ناف « امترض مو اهل جوزلا مق امت رضل امموب تیهو اذإ : ءاململا لاق ( كلذ مسقي فیکو ) هلو
 مل جوزلا لبق ناف امت رضا ابموب ءاراا تیهد اذإ اولاقو « تب نم اضرب الإ م.قلا ىف هتبئر نع همدقي ل الاو كاذف
 صخنآ هل لبق ةرضال ضرع لو اهجوزل اپ.وب تبهو اذاو ؛ كلذ ىلع هركي ) لبقي ل ناو منت نأ ةبوهودلل نكي
 ىته كلذ نع عوجرلا لاوحالا عيج ىف ةبهاولل و ؟ قب نه نيب هعزرب وأ , نيتنئا نم شک أ هدنع ناك نإ ةدحاو
 . ةدئامل هتبهو ىذلا ابموم ىف غوجرلا ةدوسا نكي ل هنأ لاطب نبا قاطأو ٠ ىم ايف ال لبقتسي اهف نکل تبحا
 یه ( ةهمز تاب ةدوس نأ ) هو . ةيواعم نا وه ريهذو « یدولا ناغ وبأ وه ( ليعامسا نب كلام انثدح ) هلوق
 قيراط نم لسا حقوو . هعم ترجاهو اب املع لخدو ةحيدخ توم دعب ک٤ وهو ارج وز ناكو ؛ ےب یا جوذ
 دعب اهباع دود هانعهو « ىدعب ارجوزت ةأرما لوأ تناكو : ةهئاع تلاق » بابلا تدح رخآ ىف ماشه نع كيرش
 . ىزوجلا نا كلذ ىلع هين دقو « قافتالاب ةغئاع ىلع هلوخد لبق ناكسف اماع هلوخد امأو « ةشئاع ىلع دقع نأ
 هرخآ ىف دازو ءاهتايلو امموي » ظفلب ةورع نغ ىرهزلا قيرط نم ةا ىف مدقت ( ةد اما اموب تيهو ) هلوق



 ۳۳ ۰۲۱۳ - ۵۲۱۲ ثيدحلا

 ةدوس تربك نأ ال د ماشه نع دلاخ نب ةبةع قي رط نم لسم ةياود ىف عقوو ٠ « لپ هللا لوسر اضر كلذي یُمت»
 نم حضرأ هبیس نایب هيف دازو ثيدحلا اذه دواد وبأ جرخأو ‹ ماشه نع ريرج ةياور نم هوحن هلو « ثيهو

 ناك » روکذاا دنسا اب ةورع نب ماش نع دانزلا ىبأ نب نجرلا دبع نع سنوي نب ۳۹ نع یورف ٠ لسم ةءاور

 تنسأ نيح ةعمز تب ةدوس تااق دقلو د هيفو « ثيدحلا « مسقلا ىف شعب ىلع ادعا لضفي ال 2 هللا لوسر

 نإو ال تلزن اههابشأو امفف « ام كلذ لبقف « ةشئاءا یوب هللا لوسراي : مب هللا لوسر ارةرافي نأ :تقاعو

 نب دهس هاورو « هلصو ىف دائزلا ىبأ نا نع ىدقاولا نع دعس نبا هعباتو « ةبآلا (ًآزرهن اباعب نم تفاح ةأ ما

 « هوحن ال وصوم سابع نا ثيدح نم ىذمرتاا دنعو « ةشئاع نع هيف لا ' السيم دانرلا ىبأ نا نع روصنم

 جرخأو « تبهوف قالطلا تيفخ انآ ىلع تا( اورلا هذه تدراوتف , كلذ ىنمم رمعم نع قازرلا دبع لاق اذكو

 : تل اقف هة رط ىلع هل تدم اتاط ىثلا نا ر السم ةزب ىف | نب ساقلا 3 او ر نم تا2: هلاجر دنسا دعس نا

 لزنأ یالاب گدشن اف « ةءايقلا موي كئاسن عم ثعبأ نأ بحأ نکلو « ةجاح لاجرلا ىف ىلام قلاب كعب یذلار
 دق ىلاف :تلاق . ابعچارف « ىنتعجار ال كدشأف : یااق . ال : لات ؟ ىلع اهتدجو ةذج ول ینتقاط له باتکلا كياع

 ىف ( ةدوس مويو اهمويب ةئئاعل مسقي هم ىنلا ناكو ) هلوق ۰ « غم هلا لوسد ةبح ةشئاعل یلیا و وب تلمج

 اذه ةيفيك ىف مهمالك تنیب دقو « ةدوس مورو ابهوب نيموي ةشئاعل مسقي ناكف » لسم دنع ماده نع ريرج ةباور

 بابلا لوا مقا

اسْدلا نيب اولدعت نأ اوميطتسك ناو ا) :ءاسلا نیب لدملا تیپ - ٩
 € ًابكح ااو  هلوق ىلإ  ء

 اهف یعتنلا نأ ىلإ ةيآلا رکذب راشآ ( ءاسنلا نيب اولدعت نأ | وهیطتست نلو « ءاسنلا نيب لدعلا باب ) هلوق

 ةدحاو لكل ىفو اذاف ؛ نهنم لكب قيلي ام نيب ةيوسنلا لدعلاب دارملا نأ ىلا ثيدحلاب و « ةبج لك نه نهنيب لدملا

 ةعبرألا ىور دقو ؛ ةفحتب غربت وأ باق ليم نم كلذ ىلع دازام هرضي مل اهيا ءاوبالاو اهتقفن و امتوسک نهنم

 نا » ةثئاع نع ديزب نب هللا دبع نع ةبالق نآ نع بو نغ ةملس نب دامح قرط نم ماحلاو نايح نبا هد و

 لاق « كلمأ الو كلم ايف ىنلت الف « كلمأ امف ىعسق اذه مهلا : لوقيو لدعيف هئاسف نيب مسقي ناك لب ىنلا

 نع ديز 4 دارح نع دحاو ريغ هاور : ىذمرتلا لاق , معلا لهآ هر كاذك < ةدوااو بلا 2 ینعپ یذم را

 ند ةحلط ىلأ نب ىلع قيراط نم قويبلا جرخآ دقو « بلم نب داح ةياور نم حصأ وهو السرم ةبالق ىبأ نع بویآ
 هلثم ىف امل سلا ورمع نب ةديبع نعو ؛ عامجلاو بلا ىف : لاق« ةيآلا ( اوعیطتست ناو  هلوق ف سابع نبا

 ۱ بلا ركبلا جوز اذا بيس - ۰
 نآ ع ولو« هنع 1 یر یا نع ةا یا نع “داخ ان دح رشت انوع د دسم شی —- ۳

 ماقأ بيلا وز اذإو « ايس اهدنع ماقأ ركل جور اذإ ها » لاق نكلو بكم یا لاق "لوفآ
 « الل اهدنع

 ۱ [ ۰۲۱4 ىف : هفرط + ۰۲۱۳ ثيدحلا ]

 ىرابلا حش م ٩ ج ء٠ س م ۱



 حاکنلا پاتک- ۷ ٤\۳
 نكلو لب ین لات لرقأ نأ تش ولو) هلوق . ءاذملا ناربم نبا وه دلاخو « لضفلا نبا ره (رشب) هلو

 هعقد لوقآ نأ تنش ول : دلاغ لاق » ثيدحلا رخآ ىف دلاخ نع میشه قيرط نءدواد يأ و لس ةياور ىف ( ةنسلا لاق
 ىلع فلتخا دقو . ةءالق یآ نع ه وار ءاذلا نارهم نبا وهو ؛ دلاع لوق هنأ نييف «ةنسلا لاق هنكل و « تقدصل

 عم هيلي ىذلا بابل ف كلذ ناب فاو ةبالق وبأ هخمش وأ دلاخ ود له كلذ لئاق نيمعت ف ىررألا نايس

 ثيدحلا حرش

 ركبلا ىلع بیا جوز اذإ باپ - ١
 نع ةبالق ىأ نع دلاخو یا ارزو 08 نع 9 وبأ اد دح دشار ن و اشم — 4

 ركبلا ىلع "بلا جوز اذإو ¢ مقر ۳ اهدزو ماقأ بنما ىلع رکبلا لجرا جوز اذإ ةا ف 28 لاق أ

 « ةا “ىلا ىلإ همر اسنأ نإ ثقل تش ولو : ةيالق وبأ لاف « ق "م انالث اهدنع ما

 لَو *ىنلا ىلإ مفر تاقا تنش ولو : ”دلاخ لاق دلاخو بوبأ نع ”نايفس ان ربخآ قار لا "دبع لاقو

 وه ( دشار نب فسوب انثدح ) هلوق ؟ عصي فيك سکع وأ ىأ ( رکسیلا ىلع بيثلا جوزت اذإ باب ) هلوق

 نا ةزح قبرط نم میعن ةباور ىف 6 ( نايفس نع ةماسأ وا انثدح ) هڵوق هد بس دشار نب ىسو٠ نب فسو

 نا نع) هلوق . ءاذلا وه دلاخو قايتخسلا ره ( بوآ ام لوس ( هلوق . « نایفس انثدح د ةماسا یآ نع نوع

 ) ةئسأأ نم لاق ( هلوق . دلاخ ظفل ىلع هقاس هنأ روظي یذلا نکل ۰ ةبالق نآ نع هايور ًاعيمج امهتأ ىأ ) ةبالق

 |1 ربع نب هللا دبع نب مالس لوق جملا ىف ىضم دقو « ىباحصلا لرق نم مرغلل ردایقی ىذلا اذه ؛ هي ینلا ةنس یا

 لهو اس هل لاقف ؟ و یا ین لو له ةيسأا 1۳ تنك نإ 0 جاجحلل ربع نبا لرق نع یرهزلا هلأس

 13 اركب ابعم جوزتيف ةأ ما هدنع نركي ىأ ) بلا لع رکبلا لجرلا جوزا ( هلوق . ع لاس الإ كلذب نوعی

 یف واولاب یراخبلا ىف اذك ( مسق مث اثالث اهدنم ماقآ : لاق مث « مسقو امم اهدنع ماقا ) هلوق . هنع ثحبلا ایس

 «مثم ظفلب ةماسأ ىنأ نع نوع نب ةزح قيرط نم من یو لیعاعالا دنع عقوو ,ةيناثلا ىف ,مث, ظفلب و لرالا
 هعفر حرص ول هنأ ىلا ريشي هنأك ( علي ىنلا ىلا هعفر اسنأ نا تلقا تنش ولو : ةبالق وبأ لاق) هلق . نيعضوملا ىف
 لاقو . ىلوأ ظفلا ىلع ةظفاحا نأ ىأر هنكل « هدنع زئاج وهو ىنغملاب ىور نوکیو اقداص ناكل رت لا ىلا
 هند زرحتف اظفل اعوفم سنأ نع هعمس هنأ نظ نركب نأ امهدحأ نيرجو لمت ةبالق نآ لوق : دیعلا نيقد نبا
 بسح ىلع عوف م هنأب هنع ربع ولف « عوفرملا عح ىف « ةئسلا نمد سنآ لوق نأ ىأر نوكي نأ ىناثلاو « اعروت

 قيرطب اعوفرم نوكي نأ یضتفی «ة:لا نمد هلوق نال « برقأ لوآلاو : لاق ۰ عوفرملا كح ىف هن ال حصل هدافتعا
 ريغ صن وهام ىلا لمت رهاظ وه ام لقنب نأ یواراا سیلو هعفر ىف صن . هءقر هنا » هلوقو ٠ لمت ىداهتجا

 مح ف 0 اذک ةنسلا نم » ىب احصلا لوق نأ ىلع رثكالا نأب هدر نم بصي مو « جم كح وهو« یا لم

 قفاو دقو « عستم ینعلاب ةياوزلا باب نکل « عوفرملا كح ىف وه امو عوفرم وهام نيب قرفلا هاجتال عوفرملا
 میشهو لنعفلا نب رشپ هبسن و ليعامسالا هج رخأ ةبالق ىلأ ىلا لوقلا اذه ةيسن ىف دلاخ نع ةيلع نبا ةاورلا هذه



 ۳۵ ۵۲۱( ثيدحلا

 نایفس انربخأ قازرلا دبع لاتو ) هلوق ۰ كلذ اف امهنم لک نوکپ نأ لات حال مدقت اک امهننب ةافانم الو « دلاخ ىلا

 نآک ( ب یبلا ىلا هعفر تلقل تاش ولودلاخ لاق ) هلوق . نتللو دانسالا اذ یني ( دلاخو بوبآ نع
 وأ ةبالق نآ لوق وه له لوقلا اذه ةمسا ىف تفاتخا یر وا نايفس نع ةياوزلا نأ نيب نأ دارأ يراغيلا

 ىف هجرخأ هنأ هديؤيو « بويأ ةياور نود ةالق ىبأ نع دلاخ ةياور ىف ةدايزلا هذه نأ ىل ربظبو « ذلاخ لوق

 قازرلا دبع قيرط لصو دقو ؛ ثيدحلا ردص ىف ةدايزلا ركذو دلاخ نع رعنآ هجو نم هلبق ینلا بابلا

 لاق « اعیس رکیلا دنع مي نأ ةئسلا نم : هظفلو قازرلا دبع ادع حفار نب دم ىنثدج » لاقأ لم ةروكذملا

 هاورو « ىليعامسالا هجرخأ امهنع ىئدرثلا نع ىرجلا دیز نب مساقلاو ىرفخلا دواد وأ هاور دقو لا دلاخ

 نع مداع ىبأ نع هاورف یشاقرلا ةبالق وب ًاذشو < قوبلا هج رخآ كلذك شایفس نع یدعلا نيلولا نب هللا دع

 نع فافصلا هانثدح د لاتو هند هدي ىف ةناوع وبآ هجرخأ « علم لاق » هيف لاقو امیج بويأ و دلاخ نع نايفس

 نم بویآ قيرط نم لیعاسالا جرخأ دقو . ىنا «ةبالق ىبأ ريغ هلاق نم لعأ ال بيرغ وه : لاقو ةبالق بأ

 هترکذام ديري وهو « هءژر حرصف « هللا لوسر لاق » لاق نيل نع ةبالق ىبأ نع هثع نقلا باهولا دبع ةياور

 هب ثدح امل ةبالق وبأ نوکی نأ لمتحا ةظوفع تناك نإ هذه بوی ةياورو , دلال نايفس ةياور ىف قايسلا نأ

 رابجلا دبع نع هنع اضيأ نابح نبا هجرخأو هی ىف ةع زخ نبا هج رخآ دقو « ملا ىنلا لا هعفرب مزج بو

 نع قعا نب دم قیرط نم ىنطقرادلاو یرادلا هجرشأو « هعفرب حرصو برپا نع ةنوبع نب نايفس نع ءالملا نبا
 لدتسا و « متي ىنلا لاق» امف لاق بوبآ ةياور نأو «ةنسلا نمو امف لاق ىنلا ی دلاخ ةياور نأ تنيبف ۰ هلثم بوي أ

 ةأرملل قح كلذ نأ ىلع ءالملا روپج : زبلا دبع نبا لاقو « ةديدجلا لبق ةجوز هل نم صت# لدعلا اذه نأ ىلع هب

 ٠ بجيف الاو ادريغ هدنع نكي م اذإ بحتسإ هنأ یوونا قو . ۷ مأ چ وز هدنع ناك ءاوسو فافزلا بيس

 لوالل دوشإ نکلاو « هدضعإ یعفاشلا قالطإو « قزف ال نآ ىووذلا راتخاو « بامعالا رثكأ مالک قفاوب اذهو ٠

 بابا ىف ینلا دلاخ نع رشب قایسب رخالا كسمتب نأ نكي و « بيثلا ىلع رکیآا جوزت اذإ د بابلا ثيدح ىف هلوق

 نأ ةدعاقلا نكل , اهريغ لع ارجوزت اذإ ام هديقي لو ثيدحلا ءامبس اهدنع ماقآ ركبلا جوزت اذا » لاق ناف هلبق

 ىلع ركبلا جوز اذا و دلاخ نع مشه قرط نم لسم دنعف « ذييقتلا دل ةباور ف تا لب« ديقاا ىلع لوح قلطملا

 هيفو « ىرخأ ةجوز هدنع نا نو ب ا مسقلا نآل « مسق مث د بابل ثيدح ىف هلوق اضيأ هديؤيو . ثيدحلا ءبيثلا

 بيثللو ثالث رک هلوق ىف ىعازوالا ىلعو « ثالث ىف ءاوس بيثلاو رکبلا نا : مطوق ىف نييف کلا ىلع ةجح

 ولام بابا ثيدح مودع نم صخو دج فیض دنا ىنطقرادلا هج رخأ ةهااع نع عوفر ثیدح هيأو < ناموب

 نم ملم هجرخآ |! اهريذل عبسلا ىضقو ثالثلا نه ابقح طقس اماجأ اذإ هناف عبسلا اه لكي نأ بيثلا تدارأ

 تعبس تأث نإ  ناوه كلهأ ىلع كب سیا ةنا : لاو اال اهدنع ماقأ ابجوزت ال لَ ىنلا نا ه ةلس مآ ثيدح

 ىف قا وبأ خبشلا کحو «ثلث تلاق « ترد مث تشث تم نا هل ةياور فو « اسل تعبس كل تعبس ناو ؛ كل

 ناو املك اهاضق عیسلا تراتخا نإ كالا + عطق ىذلاو « ةديزملا عبرالا وأ عبسلا ىضقي هنأ ىف نیرجو «بذبلا٫
 رئاسو ةعامجا ةالص نع ثالثلا وأ عبسلا ف رخأتي نأ هرکی : ( هيذت ) . ةديرملا عب رألا یضق اهرايتخا ريغب امماقأ
 كرتيال بودنملا نال ء الف ليللا ىف امأو ءراهناا ىف اذه : ىمفارلا لاو . یمناشلا هيلع صن ؛ اهلعفي ناك ىلا ربلا لامعأ



 حاکنلا باتک - ۷ ۳۹
 ىلايل ىف جرخیف , يبا لامعأ رئاس ىفو ةعامجلا ىلا جورا ىف تاجورلا نيب یوسی : بالا لاق دقو « بجاولا هل
 : ديعلا قيقد نبا لاقو . ةعامبا كرت ىف راذعألا نم اذه اودغو « هيلع مرح صصخ ناف« الصأ جرخ ال وأ لكلا
 نم لرق سايق ناب بيجأو . عينشتلا ىف غلابو « فعلا طافسا ىف ارذع امدنع هماقم لمجل ءارةفلا ضعب طرفأ
 ل ةعفاما هجو وه و توسل هنعو « كلام نع مساقلا نبا هاورر ¢ ةيعفاشلا لوق وهو اهدنع ماقملا اب وگو لوقب

 بجر ۰ اوج رم ناک ناو عینش) سیاف  هچچ وت اله« ىدألا ی مدقق 6 نايجاولا هدمع ضراعتب حصالا لعق
 ةرطا نيب كلذ ف قرفال مث ب لوؤلال 2.۵4۱ نال حجارلا لع باسمك 1 قرف ولف ؛ ثالثلا قو عسل ف ةالاواا

 سکلا ريو ةرلا نم فصلا ىلع ىف لیقو < ةمالاو

 دحاو لدغ ىف هئاسن ىلع فاط نم اپ - ۲
 كلام نب ”سنأ نأ دات نع د انثى .عيمز ی "دیزب الح درج 'ىلعألا 1 شر -.-_ ٥

 قون ذئمو هلو ةدحاولا ةلياا ىف هئاسن ىلع ”فوط ناک ی هللا یب نأ » مهم دح
 ىف انتمو ادنس مدقت دقو« كلذ ىف سنأ ثيدح هيف ركحذ (دحاو لسغ ىف هئاسن ىلع فاط نم باب ( هلوق

 ۰ نيثيدحلا س عمجا نابو ةءرسع ىدحارأ اسل نبنوک ىف مدام ىلع فالخالاو هدئاوف و هحرش عم لسغلا نادك

 هيلع بحيال رانا نم ةعاس هل تناک هنآ لقن فرملا نبا نأ مدقتو « هياع ابجاو نكي مل مسقلا نإ لاق نم ةب قاعت و
 ظفلب اذه دعب بايلا ىف ىذلا ةشئاع ثيدح تدجو 9 ۰ اللد كلذل دجأ 1 لإ : تلقو رضعلا دعب هو ملا ابف

 كلت نأ نم ركذام ةيقب هيف سيأو « ثيدحلا « نهادحإ نم ونديف هئاسن ىلع لخد رهعلا نم فرضنا اذإ ناکد
 درب و "2 ةعاسلا كلت ىلع ةدحاو ةءاس ىف نبلك هناسأ نابنا كرت هنأو امف هيلع ابجاو ملا نكي ل ىلا یه ةعاسلا

 « كانه هذه ريغ تاجو هل دقت دقو « ةدسحاولا ةليللا ىف هئاسن ىلع فوطي ناک» سنأ بیدح ىف هلوق هيلع
 مد هل دارأ ةنأكو « نهتيصحتل ناك ةد>اولا ةليللا ف نوماع هفاوط ىف ةكملا نأ « افشلا  ق ضايغ ركذو
 لدملا ةدارال ناكامنا كلذ نأ ربظي ىذلاو « ةفملاو ةيرحلاو مالسالا اهنم ناعم هل ناصحالا ذا« جاوزالل نيفوشت
 نہال رظن هركذ ىذلا ليلعتلا فو . ,ءاسنلا ةرثك باب» ىف كلذ نم “ىش مدقت ۰ ايجاو نكي مل ناو كلذ ىف نی
 كلذ ىلع ات و۰ نهرخآ تدازو اهنود اف ةنس نیسم هدعب نیضمب شاعو هدمب جيوزتاا نجاع مرح

 مولا ىف امن ىلع لا لوخد تسيسساب - ۳
 ”لوسر ناك » تلاف اهنع ا يضر شام نم هيبأ نع ماشه نع رسم نب ىلع ان دح ةورف اشو - ۰
 راک أ سبةحاف « ةصقح ىلع ل خاف ؛ شادح] نم ونديف هئاسنر ىلع لخد رصملا نم فرصا لر
 ۱ ۱ « سيت تاکام

 ۱ كلذ وحن وأ



 0۲۱۹ ۵۲۱ ثيدحلا
۳۹۹ 

 اذإ مس هللا لوسر ناک » ةشلاع ثودح سم افرط هيف ركذ ( مويلا ف هاست ىلع لجرلا لوخد باب ) هلوق

 باک نم « كل هقا لحأ ام مرت مل باب » ىف اذه نم متأب ییسو ؛ ثيدحلا , ةئاسن ىلع لخد رصعلا نم فرصنا
 باب م ىف هتنیب دقو « عاقو ريب د ةورع نب ماشه نع دائزلا ىبأ نبا هيف داز « نهادحإ نم ون ديف د هلوقو « قالالا

 هاعدا اف ىفرملا نبا ىلع درلا دكؤي امم وهو « ءاسذلا نيب ةعرقلا

 هل نزن نبضمب تب ىف ضر نأ ىف هءاسن لجرلا نذادسا اذإ صاب - ٤ ٠٠١
 ئام نع ییا ىنربخأ ةورع نب ماشہ لاق الب نب نایلس ىنثدح لاق لیعاع| شرم - ۷

 و ديرب ؟دغ ان نیا ادغانآ تری : هيف تام ىذلا هضرم ىف ؛لاسب ناك هبي هللا لوسر نأ » ابن هللا ىضر ¢ 4 $ 5 8 0 ۳۳ ۰ ۰
 مويلا ىف "تاف ”ةشئاع تلاق «اهدنع نام ىتح ةشئاع تبب ىف ناكف « ءاش ثيح "نوکی هجاوزأ هل نذاف « ةشئاع

 « قیر هقیر طااخو « یرحسو یررحن نيبل هسار "ناو هللا هضبقف « یتبب ىف هيف "ىلع رود ناكىذلا 2 هم م 2 ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
 كلذ ىف ةقئاع ثیدح هيف رکذ ( هل نذاف نمضعب تيب ىف ضرع, نأ ىف هءاسأ لجرلا نذأتسا اذإ باب ) هلوق

 نمثأكسف . كلذ ىف نرتذإب طتسی نم مسقلا نأ اذه هنم ضرخاو « یزاغلا رخآ ىف ةيوبالا ةافولا ىف هحرش مدقن دقو
 كذب حيربصتلا هقرط ضعب ىف مدقن دقو ء اهتيب ىف وه ىل كلت نیماپآ نيهو

 ضمب نم "لضفا هئاسا ضد لجرلا بح ساپ - ٠6

 نع » ساب نا مع نيّئح ی لیبع نغ ی نع ناهلس انثدح للا دبع نب ززم ”لبع شی بت ۸

 خلع لا لومر بح امئس هم تلا ىذه كري ال « ةينب اي : لاقف ةصنح ىلع لغد مپمع هلا ىضر "رم
 ۰ می لب هللا لوسر ىلع ؛تصّسقف - شاع "دیرپ - اه

 مدقت ىذلا رمع نع سايه نبا تیدح نم افرام هيف رکذ ( ضعب نم لضفا هئاسن ضعإ لجرلا بح باب ) هلوق
 كانه هحرش مدقن دقو 6 هل مجرت ابف رهاظ وهو « هتنبا لجرلا ةظعوم باب د ىف

 ةرضلا راذتلا نم ى امو ۰ لتي مل اب میشل ساپ < ۱ ۰۹

 ۰ للا نع ءامسأ نع ةمطاف نع رماشه نع ديز نب دام انثدح برع نب نايلس اشو - ۹
 « هلا لوسراي : تلاق أيما نا » ءامسأ نع ةمطاف ىت دح ماشه نع یی انثادح ىنثلا نب دمع شرح ١ ع مو RM 3 ١ 5 ۱ ٠ ت

 اب منا: هيَ هللا ةلوسر لاقذ ؟ ییطعت ىذلا ريغ یجوز نم تعبش نإ خاچ "ىلع لېف رص یل نإ

he6 روز یو سبالک  

 را ريسفت ىف ديبع وأ هرکذام ىلإ اذبي راشأ ( ةرضا راختفا نم ی: امو ‹ لني مل ا عيشتملا باب ) هلوق

 ةرض اهو لجرلا دنع نوكست ةأرملاك ؛ لطابلاب نيزميو كلذب كتي هدنع سيا ام نيدتما ىأ ءعجشتملا » هلوق : لاق



 ج3 باق - ۳۱۸
 لوق امأو : لة ۰ لاجرلا ق اذه كاذکو « امترض ظيغ كلذب ديرت هدنع ام ثك أ اهجوز دنع ةرظملا نم یعنف

 فعقتلاو عشختلا نم ربظيو « مهثم هنأ موب داهرلا بايثل ةويشملا باشلا سالي لجرلا هناف « روز بوث سبالكد

 ناك اذإ بوألا قن نالف مل وقك سفنألا بايثلاب دارملا نوكي نأ رخآ هجو هيفو : لاق « هنم هبلق ین ام رثكأ

 هلأ هانعمو « لثم بوثلا : ىباطحلا لاقو «هئيد ىف هلع اصو فم ناكاذإ بوثلا سند نالفو ؛ سندلا نم ایر

 وآ لاقو « لجرلا سفن هب ذاراا و بوألا رهاط ساندالا نم ةءاربااب فصو نمل لاقي م« بذكو روز بحاص

 هلقن اذهو , ها ةداهشلا لوجتم ةنأ هويل امبب لمجتي نيبو“ ریعتسب دق روزلا دهاش نأ هب دارلا : ريرضلا ديمس

 هيبوث سيل دوز ةداهش ىلا جيتحا اذاف « ةراشو ةثيه هل لجرلا حلا ىف نوكي ناك: لاق داح نب معن نع ىباطحلا
 سبالك لف اهلا روزلا فيضأف « ةداهشلا ىنمي هيبوثب اهاضمأ لاق.ف ؛هيبوث نسحو هتئيه لبنل لبقف دهشف لبقأو

 مل ا هسفن ىلع بذلك ةنآل « ىنثم ىلحتملا بذك نأ ىلإ ةراشاللف « روز نره » هلوق ىف ةينثتلا کح امأو . روز و

 ةراش] ةينأنلا ىف : یدوادلا لاقو . هيلع دووشملا لظب و هسفن لظي روزلا دهاش كلذکو « طعب ام هريغ لعو ذخأي

 بوثلا نأ مو رخآ اک کلا ىف لەجب ناکمیضعب نأ لیقو « كلذ نم ريذحتلا ىف ةا اہم نيتم روزلا لاق یذلاک هنا ىلإ

 نبا لاقو ؛ قتيلأ لوألا یملاو قارطالا ىف لمعي ايف اذه ادنامز ىف ام كلذ وحنو : تاق . رينملا نبا هلاق ناب و

 كلذب هارو . هدب حضتش و موذيال امیسایلو هل امجنا سان نظي ةب راع را ةههدو یو سیار نأ وه : نیلا

 نيب قرفب ىذلا رحسلاک ريصيف ءاضؤرلا اما, ثر وب و اترضو ابجوز نيب داسفلا نم افوخ ترک ذ اع ةأرالا ريفات

 مل ةليضفب ىلحتلل نيمتساو « هب سولو ناعبشلاب هبشتملا ىأ عبشتملا : ءقئافلا» ف ىرشغرلا لاقو . هجوززو ءرملا

 امهنال هيلا نيب ولا فاضأو « ءار حالصلا لهأ ىزبايزتي ىذلا وهو « روز ىذ ىأ روز ىبوث سبالب هبشو ٠ ةيقذري

 لبق اک رخالاب رزناو امهذحأب ىدترا روزلا بوث سبل نك هيف سيل ام لح ا نأ ةيئثتلاب دارأو « نیسرنلناک

 لمتحمو « همة ىلإ هسأر نم روزلاب فصته هنأ ىلإ ءادرلاو زازالاب ةراشالاف «ارزأتو ىدترا دجماب وهن اذإ ذ

 لاقو . لطابلا رابظاو هب عبشتيام نادقف : ناتمومذم نانلاح عبشتلاب لصح هنأ ىلإ ةراشإ ةيثتلا نوک نأ

 ةباورلا ف ىحيو « ريبزلا نب ةورع نبا وه ( ماشه نع ) هلوق . كلذکس يلو ناعيش هنأ ىر ىذلا وه : یدرطلا

 « هتچوز و همع تب یهو ريبزأأ نب دنا تنب یهو ةمطاف تب دحتب ماشه حرصت دافأو ۱ ناطق ديوس نبا وه ةيناثلا

 درفناو « دانسالا اذه ىلع ماشه بامصأ نم رثكحألا قفا دقو . امم امهتدج قيدصلا ركب ىبأ تنب یه ءامسأو

 رمدم قد رط نم یاسنلا هجرخآو <« ةشلاع نع هيبأ نع الاقف ةورع نإ ماشه نع هتياورب ةلاضف نب كرابلا و رمعم

 نب ةدبع ةياور نم هجرخأ السم نأ « عبفتلا » ىف ىنطقرادلا ركذو . ءامسأ ثيدح باوملاو أطخا ةنإ : لاقو

 لسم باتک ىف رظنأ نأ جاتحأو « حصيال اذهو : لاق « رمعم ةياور لثم ةورع نب ماشه نع امهالک عيكوو ناملس
 رئاس لاق اذکو « ةشئاع نع ةورع نعال ءامسأ نع 2طاف نم عيكوو ةدبع نع باوصلاو « ةعقر ىف ةتدج و یناف

 ةديع نع ريك نيا نع هذروأ « ناب با تڪ ص ىف ملم نم ةحيحصلا خسنلا ىف تبا وه : تلق. ماشه باحصأ

 یاهسا نع ةمطاف نع ماشه نع هدحو ةديع نع ريك نبا نع هدروآ مش « ةشئاع نع هبآ نع ماشه نع عکوو

 نمد ةر واعم ىلأ قيرط نم ملم هدروأ مث « طقف ةشئاع قيرطب عيكو دنعو ؛ نيوجولا ىلد ةديغ دنع هنأ ىضتقاف

 قيرط نم هحیض ىف ةنارع وأو مدآ نب دم نغ یناسنلا هدروأ !ذكو , ةمطاف نع ماشه نع امهالكةماسأ ىبَأ قيرظ



 ۳۵ ۵۲۲ - ۵۲۱۹ ثيدحلا

 نم اضرآ ةناوع وأ هجرخأ و ۰ ةبيش أ نبا دئسم قوه اذكو « ماش نع ةدبغ نغ امهالك 2.42 ىنأ نب ركب فآ

 معن وبأو ىوافالا نمحرلا دبه نب دم قيرط نم ناوح نا هجرخأو « ربسم نب ىلد قيرط نمو ةرمض ىنأ قرط
 ماشه ند ةدیع نع ظوفحا نأ رهاظا اف ¢ ةطاف نع ماش» نع ميلك ءاجر نب یجرم قي رط نم « جرختسلا 5

 , لسم دنع عقو ام لدم هنع ىسوطلا مشاه نب هللا ديع قيرط نم قزوجلا هتياور جرخأ دقف عيكو امآ و, ةمطاف نع

 هذه نييعت ىلع فقأ | ( تلاق ةأرما نإ ) هلوق . ىنطقرادلا ىلع كردتسيو ةلاضف نب كرابمو رمعم ىلا ميلف
 هلوق ٠ مدقت م ةرضاا یهو « ةراج ىل نا » ىليعامسالا ةياود ىف ( ةرض ىل نا ) هلوق ٠ امجوز نييعت ىلع الو ةأراا
 لوفا هلا لوسر اب : تلا ةا ما نا و ةشئاع ثيدح نم لسم ةاور ىف ( ىتيطعي یالا ريغ یجرز نم تعمیشآ نا (

 هطمب ملام » رمعم ةياور ىف ( هطعي مل ام عبتشملا ) هلوق ؟ « ىنطعي ملام یناطعا ىجوز نا

 هتبرضل ىنأرما مم الجر تیر ول :ةدابع نب دعس لاق ةريغلل نع دارو لاقو . ةريتلا بيسصإب - ۷

 € یم 2 او < هنم ”ريغأ انآ ؟ دعس ريغ نه قولا : دلي ئرلا لاقف ۰ حطم ريغ فیسلاب

 ”ئبنا نع دوعسم ن هللا دبع نه قيقش نع شهلا انث لح ىلأ انن دح صفح نیر شرم - ۰
 هم 0 ۳ ت 0 - 5
 4 هللا نم حالا هيلإ تخا دخأ امو 6 شحاوفلا مارح كلذ جا نم لا نم أ دحأ نمام 2م لاق 2

 لوسر "نا »اهن هلا ىذر ةشناع نع هيبأ نع ماشه نع كالام نع ةن نب هللا دبع شو - ۱
 2 2 ص وم 4 3 ١% ۰ 1 م 1 1

 عام نوم ول « دم ةءأ اه ۰ ین هتم وأ ه دبع یرب نأ هلا نم ریغآ دحأ ام « دمت ةمأ اب : لاق و للا

 « اريثك میکس و الیاف کجا
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 م م ۳1 0 5 و ؟ 4
 ”نابيش انک دح مين وبأ اشم . ع. مس هنأ هل دح ةرره اآ نأ هد ح ساب نأ ییح نعو — ۳

 نأ هلل 007 «راغت فا "نا 2 لاق هنأ ب یبا ردع 4:6 81 "يفكر ةريره أ میس هنأ دلم یآ نع ی نع

 4 1 0 رحام "نمولا "یر

 2: ۰ ۰ ؟ يأ لاو كاع 4 ۱ ني“ ع اره
 یر ركب ىلا تنب ءاممأ نع ىلا ىبربخأ لاق ماشه انث دح ةماسأ وبا ان دح دو یرص - ۶

 0 5 ۶ ٩ ت - 6 هک 5 20006

 ء هسرف ریغو حضان ريغ ىش الو كولم الو لام نم ضرالا ىف هلامو ريب زا ىنج ورت » تل امهمع هللا
 نم ىل تاراج نم ناكو « زبخأ نسج نك أ لو « نجعأو هبرغ ٌزرخأ و ءالا ىتتسأو هسرف فلعأ تنکف
 « ىمأر ىلع - لاب هللا لور هعاعقا ىتلا -ریب زا ضرأ نم یولا لقنأ تنکو ؛ قدص ةوسن_نکو «راصنالا

 « راصنألا نم رقن هعمو ْهنَيَو هللا ةلوسر "تیقلف « یمأر ىلع یوتلاو امو تا : خسرف یئ ىلع ىنم یر



 حاكمنلا باتک ۔ ۷ 12

 ناكو ر ريب ذا 7 دو « كا م ا نأ تاتو لميا ¢ خا 'خا : لاق مث « ىناعدف

 لَو فا لوسر ینیقل : تاقف ريب زا تثف « یضف « تبیحتسا دق ین ہلا لوسر فررمف - سانلا ريغ

 : لاقف 6 كنكريغ ”تفرعو 4 سس 4 ”تييحتساف ' ًبكرأل خانا 3 هباحصا نه رف "هعمو یون یمأر لعو

 ینیفکتآ مال كلذ دمب ركب وبأ لا لسرأ یتح : تلاق ۰ هعم كيوكر نم ىلع “رشا ناک 'ىولا ل لاو

 « ینفتعا اماکن « سرفلا ةسايس
 0000 © + ۳ 5 م ىو أل ھە

 « هلاس ضعي سنع 22 ىبنلا ناك » لاق سنا نع ديمح نع ةيلع نا انثدح "ىلع اسو - ۰

 ةفخصلا تطقسف مدامنا دي اهنيب ىف عیب ىتلا تبر ضف « مامط اهيذ ندب نينمؤملا تاهما ىدحإ 'تّكسرأف
 4و 2 ۳ م وپ ا نا 0 ۰ و م

 4 کما ت راغ : لوقيو ةفحصلا ف ناك ىذلا ماعطلا امق مه لەج ةنحصلا قلف هلي ینا مج ¢ تا9

 34 2 5” 8 “ 7 و - 4 3و

 ل ادص تر ىلا ىلإ ةح يح هلأ ةفحصلا جد ¢ اهتدب ی وه یتا لزع و ىف | یح مد انا سبح مث

 « هيف تريك ىتلا تيب ىف :روسکلا كسمأو

 نب راج نع ردكذلا نب دم نع نا ريب 3 رمّدعم ماند ةأر 35 ىبأ ن دمت شرم = ۹

 ؟ اذه نأ. تاقف « مت 511 جلا تين 1 رآ ةئجلا تاد » لاق 2 ىبنلا نع مه نا یفر نا دبع

 یأب هللا لوسر اي : باطما نب رمح لق كريب ىلع الإ ین رن ندا نأ تدرآف « باطلا نب رمعل :اولاق

 ۱ ۳ ”راغأ كاع 3 6 ۳۹ ی 5 ىأو تنأ

 ةريره ىنأ نع دما نا ییربخآ لاف یره لا نع نع "شاو نع ها * هاك زا "نادبع شم ح»- جاما

 ىلإ ًاضوتت ةارما اذا ةزجلا قیتبأر ملا 11۳ : ۱ ىلا ل وسمر لاقف ا 2 أ رلوسر لزع نحن ا م لاق

 مت .سلج ا ىف وهو رم ىكسبف . گردم تيلو هتریغ تاکذف « رمعا اذه لذ ؟ اذه نا. ”تاقف « رعق بناج

 ؟ عراغأ نا 1 كيلع وَ : لاق

 ريغت فوه ةقاشم ىف : هريغو ضاع لاق ۽ ءار اهدعب أ احیا نوکسو ةمجهاا حب ( ةريغلا باب ( وق

 0 یمالا ی ف اذه ۰ نيچ وزا نار كلذ نوكي ام هنشأو ¢ صاصتخالا هب امن کر ۱ شا باسإ بم ناجم فو اقا

 وهز بابل اذه ف قالا مي ¢ ةر ره فأ ك كثلدح ف هب رسف ام هب رسا ام منا + ىباطخلا لان هللا قد فب :امأو

 لإ ةراشالا ها قد ىف ىف ةريغلا نوکت نأ لمتعو : ضايع لاق € هيلع هللا مرحأم نمواا یاب نأ هللأ ةريغو 0 :هلوت

 دقوا 3 بضُملا لا عجريف ریە زا مزالب ريس وهد ؛ ةزنالاو ة 4 أ لا ف ةريها لیقو 0 كلذ لعاف لاح ريع

 ةيماطقلا ةلالدلاب هللا ىع لاع ريغتلا : فرعلا نا لاهو ۰ اضراو بذذلا هب ایک ىف ی هسا ىلإ ىلا عتو هنإ دس بس



 ۱ ۵۲۲۷ ۵۲۲۰ ثیدحلا

 ٠ نم ءىش فوسكلا باتک ىف مدقن دقو . ها كلذ وعو لعافلاب ةبوقعلا عاقيإ وأ دیعولاک همزالب هلی وات بجرف

 ٠ یعدا نف ىنعي « هتاصعب اموق هصاصتخا ىلاعت هتروغ هوجو فرثآ نمو : لاق مث . انه هراضحتسا ىئبني اذه

 مةن ال ناك اذطو « ةئيدلو هلل راغي ناك هال هلل هللا لوسر ةريغ نییمدالا دشأو لاق ؛ هجقاع هسفنل كلذ نم اًميش
 دیدشآ و واولا حتفإ ( دارو لاو ) هلوق» لوألا ثيدحلا : ثرداحأ ةعسل بابلا ىف فنصلا وواو ها هسفنل

 نم دودیلا پات دک ىف الوصوم قاش ةريغملا نع قلعلا اذه هثيدحو « هالومو ةبعش نب ةريغلا بتاك وه ءارلا

 دیح وتلا باتكى اضيأ یتایو ء انه اهرصتخاو « رم ينلا كلذ خلبف هیف نکا هظفلبهنع ريمع نب كلملا دبغ قيراط
 ديس وه ( ةدابع نب دعس لاق ) هلوق . حاکشلا ىف قدلعتلا اذه ىلع هيبنتلا ىزملا لفغأو « اقایس مثأ هجولا اذه نم
 هظفل و ةر رم نآ ثيدح نم سم دنع ( هتب رضا ی نما عم الجر تبار ول ) هلوق . مهئابقن دحأو جررخلا

 نم ةياور ىف دازو « معن : لاق ؟ ءادبش ةعبرأب ین آ ىتح هلرمأ الجر ىلهأ عم تدجو ول ها لوسر اي : دعس لاق »
 دحأ دنع ساپغ نا ثيدح فو « كلذ لبق فيسلاب هلجاعأل تنك نإ یاب كثعب ىذلاو الك لاق » هجولا اذه
 : ةداپغ نب دعس لاق ؛ ةيألا ( تانصحلا نومرب نيذلاو إل ةيآلا هذه تازن ال د ماحلاو دواد ىبأو هل ظقللاو
 هقاوف ؟ ءادبش ةعبرأب ىتآ ىتح هجيهأ الو هكرحأ نأ ی نكي مل لجر اهنخفت» عاكل تدجو واف ؟ تازنأ اذكهأ
 ؟ دیس لوقيام نوعمست الأ راصنالا رشعماب : اب هقا لوسر لافف ۰ هتجاح ىضقي ىتح ءادهش ةعبرأب ىنآ ال
 انم لجر !رتجاف ةأرما قلطالو , ءارذع الإ طق ةأرما جوزئام هئاو « رويغ لجر ةلاف هلال هللا لوسراب :اولاق
 . تہ ىنكلو « هللا دنع نم اهتأو قحل اهنأ هللا لوسر اي لعل فو هللاو : دعس لاف « هت ريغ ةدش نم ايجورتي نأ
 حتف نف « ءافلا حتفب اضيأ هاني ورو : لاق  ةلمهملا داصلا نوكسو ءافلا رسكب وه : ضايع لاق ( حفصم ريغ ) هلوق

 رئاس ىف عفو هنآ نيتتلا نا معزو . ها هنم الاحو براضلل افصو هلعج رسک نمو « هنم الاحو فيسلل افصو هلمج
 ناحفص فيسللو « ةمجعملا نيذلاب رارغ هل لاقيو « هدحو هضرع ىأ فيسلا حفص نم وهو ءافلا دیدعتپ تابمآلا
 ةناف حفصل اب برضو ینلا فالخ لتقلا یا دصقي دحلاب برضي ىذلاو « هضرعب ال هدحب هبرضيب هلآ دارأو « نادحو
 زرج و ءافلا رک امف حجب هذهو « هلع حفصم ريغ و ةناوع ىنأ ةياور نم سم دنع عفرو . بيدأتلا دصش

 « وفعلا ىنعب وه یذلا حفصلا نم ةنأ ىوارلا نظ : لاتو ىزوجلا نبا اهركتأ دقو «لوپجل ءانبلا ىلع اضيأ حتفلا
 دقو . ىم, ةحفصلاو حفصلاو « لوالا ىنعملا ىلع اهبهيجوت ن ؟و : تلق ؛ فيسلا حفص نم وه ا؛] كلذك سبل و

 هاور نم راس اذكو « هنع » ةظفل هتياور ىف سيل هنأ نيبو ريمع نب كالا دبع نع ةدئاز قيرط نم مم هدروأ
 لعف زاجأ نم ربرفتا اذهب كس ( دعس ةريغ نم نوبجمنا ) هلوق . اهوركذي مل هريغو ىراخبلا ىف ةناوع ىبأ نع
 كلذ طسب ىتأ و « ةيكلل املا نم زاوملا نبا نع كلذ لقن ؛ ارده لوتقلا مد بهذ كلذ عفو نا : لاو دعس لاق ام
 وه هللا ديعو ىدسألا لئاو وبأ وه ( قيقش ) هلوق « ىنأثلا ثيدحلا . ىلاعت هللا ءاش نا دودحلا باتک ىف ةنايبو
 عفرلا «يغأ » ىف زوحيو « هدعب ىذلا ثيدحلا ليلدب ةدْئاز «نم» ( قا نم ديغأ دحأ نم ام ) هلوق . دومسم نا

 ىمعنلا لع ضفخ عضوم ىف «ريغأ د نوكي نأ بصنلا ىف زوج و «ام» ىف ةيميقلاو ةيزاجحلا نيتغلا لع بصنلاو
 ةريغ ىلع مالكلاو « هونو هوجوم هريدقت نيلاحلا ف فوذحم ريخلاو , دحأل ةفص نوكي نأ عفرلا قو ء دحأل
 دنع عقو : ( هيبنت ) . ىلاعت هللا ءاش را هيحوتلا باتک ىف ىنأي كثيدحلا حرش ةبقب و « هلبق ىذلا ىف ركذ هللا
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 حاکنا باتک- ۷ ۳ ۱ ۳

 . یراخپلا خسن نم ءىش ىف كلذ تيأد امو « حدملاو ةريذلا ىف » ابتروص ةمجرت دوعسم نبأ ثيدح لبق لیعاعنالا

 عقواذک ( ىتزت هتمأ وأ هدبع ىنزب نا هللا نم ريغأ دحأ ام , دم ةءأ اي ) هلوق « ةشئاع ثيدح كلاثلا ثيدحلا

 ىلع « تما قزت وأ » كلام نع تاياورلا رثا ىف عقوو « كلام نع ىن عقلا وهو ةبلس نب هللا ديغ نع انه هدنع

 نم هنأ ررظيف « ةعامجاك دان مالا اذهب اذه ةلسم نب هللا دبع نع فوسکلا باک ىف مدقت دقو , هلبق ىذلا نازو

 ردقلا اذهو . اماع نع خسانلا اهرخأف تقحلا مث لصالا نم اطاغ تطقس « ىلزت و ةظفل لعلو « انه لا قبس

 قواسم هحرش مدقن دقو  فوسکلا باتک ىف ةروكذملا ةبطخلا نم فرط وه ثيدحلا اذه نم فنملا هدروآ ىذلا

 دبع نبأ وه ( ةلس ىبأ نع ) هلوق . ديثك ىبأ نبا وه ( بع نع ) لوق ۰ عبارلا ثيدحلا . لام هللا دمحم كانه

 ةياودو « ةورع ىنثدح » سم دنع ريثكى أ نم ی نع نامع ىفأ نب جاجح ةيا ور ىف ( ةورع نأ ) هِلوق . نعحرلا

 ةيلس ىلأ نم نسأ ةورع ناكناو « ءاقللا و نسلا ىف ناب رام امهنال نيرقلا نع ی رقلا ةناور نم ةورع نع ةملس ىلأ

 قيدصأا ركب ىلأ تنب ءامسأ نأ ١ ةروكذملا لسم ةلاود ىف عقوو « ركب ىبأ تذب یه ( .امسأ همأ نع ) هلوق . اليلق

 ثيدحلا . نعم امهو « هللا نم ريغأ ءىش سيل ه ةروكذملا جاجح ةياور ىف ( هللا نه ريغأ ءىش ال ) هلوق ٠ « هنثدح

 یذلا دنسا له فوطعم وهو « هدروأ اذكه (هثدح ةر ره ابأ نأ هثدح ةلس ابا نأ يحي نعود ) هلوق ٠ سماخلا

 ىذلاو « هتياور ىلع هفاسف نابيش ةياور ىلا لوحت لب مامه ةياور نم نتا ىراخبلا قسي لو« لوصوم وف هلبق

 ىلع ةورع نع ةيلس یآ ثيدح مد لم دنع نایع ىبأ نب جاجح ةياور ىف عفو دقو « دحاو امیظفا نآ ررظإ

 دادش نب برح اور نم اضيأ ملم راو « ىراذيلا دلع مامه ةياور ىف عقوام سکھ ةر ره ىبأ نع هثبدح

 ماشه ةياور نم لم هدروآ مث « يع نع نابیش ةياور نم ىراخبلا هدروأ ام لثم طقف درب ره ىبأ ثیدح ىحي نع

 ن٠ ىليعامءالا هجرخأ دقو ؛ ىرخأ درفپو ةراث اممم ناك يم نأكف « طقف ءامسأ ثيدحي یجب نع یئاوتسدلا

 جاجح ةياور ىف داز (راغب هللأ نا) هلوق . «ريأملا ىلع د هلوأ ىف دازو طة ءامسأ ید یح نم یعازوالا ةياور

 لسم دنع وه اذکو , شکالل اذ( هللا مرجام نمؤملا أي نأ هللا ةريغو ) هلوق ۰ « راغي نمؤملا ناو » سم دنع

 ةريغو » رذ ىبأ ةياور ىف عقوو ۰ نمؤالل ريمضلاو « هيلع » ةداب زو لعافل ءانبلا لع « هيلع مرحام » ظفلب نکیل

 باوصلاو عیمجا اذک : لاقف یتاخصلا طرفأ و « ىنسنلا ةياور ىف ةتباث اهتيأر اذکو مال ةدايزب « ىئأيال نأ هلل

 ىراخبلا ريغ ءاور نمل اقافو اهفذح ىلع ىراخبلا ةاور رثك | لب « عيججلاب دارآ ام یردآ امو لاق اذک « ءال د فذح

 « همدع الو نايتإلا یه تسيل هقا ةريغ نأ : هلصاح اع هريغو قامركلا اببجو دقو « امهريغو ىذمرتلار لك

 هللا ةريغ ردما : یمطا لاقو ‹ كلذ رحت وأ نايتالا نع ىلا ىلع هللا ةريغ ىأ ىنأيال نال لثم رب دة نم دب الف

 اهتدايذ ىلع لیلد تاذف « ال و تابئاب نما یقنسب ال نأ ربدقت ىلعو : یامرکلا لاق . بال نأ لجال ةتباث
 غو ( باتکلا لمأ لعب الثل . دجستال نأ كعنم ام ) هلوف لث اريثك مالكلا ىف اهتدايز تدع دقو

 ىف ( ءاسأ نع ىبأ قريغأ ) هلوق . ىذورملا ناليغ نا وه ( دوحم ىنثدح ) هلوق « سداسلا ثيدحلا . كلذ
 ءىثث الو كولم الو لام نم ضدالا ىف هل امو ) ماوملا نبا ىأ ( ديبزلا ىتجوذت ) هلوق . لبق اهركذ مدقملا همأ

 « عرزت یلا ىضارألا وأ ليإلا لاملاب دارملا نأ ىلعف لالا ىلع كولملا فط اما ( هسرف ريغو حضان ريغ

 دیبعلا نم قيقرلا اذه ىلع كواهلاب دارملاو « كلذ نم لك ىلع لاملا نوقلطي برعلل فورعم لام:-ا وهو
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 رهاظلا نکل ء لومتي وأ كلمترام لک لمشز صاخلا لع ماعلا فطع نم « ءیشالو » كلذ دعب افوقو . ءامالاو

 ىلا شرالا نأ ىلع امقامس لدو « ةراجت لام سأرو معطهو سيلمو نكسم نم هلم هل:دبال ام لاد درت 1 انآ

 ,تنلتسا ام ايثةتسن مل كلذلو ء اهتبقر ال اهتعفنم كلم ومف , اءاطفا تناك امئاو ريبزلل ةكولم نكن ل اهرکذ ی

 « ةرجملا لبق کب ناكا ور" نال « ىدوادلا هاکشتسا رظن سرفلاو حضانلا اهئانثتسا قو « حضانلاو نسر فلا

 قسي ىذلا لججا وهو حضانلاو ؛ ةرجملا باك ىف احرص كلذ مدقت اک ريبزلا نب هللا دیمب لماح یهو تزجاهو

 باوجلاو « حضان الو سرف ةكمب هل نكي لو : ىدوادلا لاق , ابءطقأ ىلا ضرالا بیسب هل لمح اما املا هيلغ

 ىلع ردب موي ىف ناك هنأ تبث دقف رام نأ لبق کم هل اناك لمجاو سرفلا نوكي نأ عنام ال هنأو ىنالا اذه عذم

 عطقأو ةنيدملا ةب مدق الو هک« هل ناک نوکی نأ لمت لمجاو ؛ ةمينغ اهم مهل تلصح ةورغ ردب لبق نكي لو سرف
 ( هسرف فلعأ تنكف ) هلوق . لاكشا الف قسلا ريغ ىف كلذ لبق هب عفتني ناکو اهيةسل هدعأ ةروكذملا ضرالا

 قيرط نم اضيأ للو «هفلعاو هحانل ىونلا قداو هسوسسأو هنت وه هیفک أوو ةماسأ یا نع بيرك ىبأ نع لسم داز

 ءیش هتمدخ نم نكي ملف هبوسآ تذكو شرف هل ناكو تيبلا ةمدخ ريبزلا مدخأ تنكو ءاسأ نع ةكيلم نآ نا

 «قسأو» یخرسلاو « کالا اذك (ءالا قتسأو) هأوق ۰ « ةيلع موقأو هل شحآ تنک سرفلا ةسايس نم "لع دشآ

 هلوق : ةدئاف رثك او ىنعم لمشآ لوالاو < ءالا حضانلا وأ شرفلا قسأو ىأ لوعفملا فذح ىلع وهو هانثم ريغب

 هلوق ٠ وأدلا وه ةدحوم اهدمب ءارلا ترکسو ةمجعملا حتفب ( هبرغ ) ىاذ مث ءار مث ةمجعم ءان ( زرخأو )

 « نجعي ىذلا قیفدلا ىانال لالا عاونآ ین دارملا ناك ول ذإ « لالا هيلع انامحام ديؤي وهو قیقدلا یا ( ناو )

 ةراجاب ماشلا نم امجار ركب ايأو هالي ىنلا قال ديبزلا نأ ةرجلا ثيدح ىف مذقت دقو « اهدارم كلذ سيل نكل

 اذهو «ىل نبي ناکف » ملسم ةياود ىف ( یل تاداج بع ناكف زيخأ نسحأ نكأ لو ) هلوق . ابايث امهاسكةنأو

 ىح كلذ ىلع رمتماو « ةروكذملا ةفصااب وهو 56 ريبزلا ىنجوزت هریدقت افرذحم ائيش اپمالک ىف نأ ىلع لوم

 كلذكو  امطف ةنيدملا اممودق دعب اهنرواج امتإ راصنألا نم ةوسنلا نآل ء لا اذك عنصأ تنکو « ةزيدملا انمدق

 نوسإلت ىف ةغلامم قدصلا ىلإ نیتفاضآ (قدص ةوسن نكو ) هلوق ٠ ديبراا ضرأ نم یونا اباقث ةناكح نم قأیسام

 مدقت ( مر هللا لوسر هعطقأ ىلا ريبزلا ضرآ نم یونا لقنآ تنکو) هلوق . دبملاب ءاقولاو ةرشماا نسح ىف ه

 ناكو « ريضنلا ىب لاومآ نم هلوسر ىلع هللا ءافأ اع تناك امناو ةروکذلا ضرألا لاح نایب سالا ضرف باتک یف

 فاعدف ) هو ۰ اهانکس ناکم نم ىأ ( ین یهو ) هلوق . كانه كلذ نايب مدقت اک ةنیدلا همودق لئاوآ ىف كلذ

 اهنأدك ( هفلخ یلمحیل ) هلوق . هخینب نأ دارا نمل ریسپا لاقت ةلكء ءاخلا نوکسو ةزمحلا سسکپ ( خإ خإ لاق مث

 . كلذ ريغ رخآ اثیش وه بكريو امهم امو اہک نأ دارآ ب نوكي نأ لمتحیف الإو , لاح لا ةنيرق نم كلذ تسبف

 نیعتت ام رخالا لاهتحالا ىلعف الإو « فادئرالا نم هتممف ام ىلع هتنب اذه ( لاجرلا عم ريسأ نأ تييحتساف ) هلوق

 ىلع هليضفت تدارأ ىأ « هتيلع نم ىلا ةيسسنلاب وه ( سانلا ريغأ ناكو , هتريغو ريزلا تركذو ) هلق . ةقئارملا

 هلوق ۰ ءسانلا ريغأ نم ناكو » هظفل و ليعامسالا ةياور ىف ةتب اث امتار مث ؛ ةدارم « نمد وأ ؛ كلذ ىف هسنج ءانبأ

 كيلع دشآ ناك یخرسلا ةياور فو ؛ ثك لل اذک (هعم كروكر نم “لع دشأ ناك كسار ىلع ىونلا كل هللاو (

 هنم ًاشنیال عقلي ىنلا عم اموكر نأ ديبرلا اهلا راشأ ىلا ةلضافملا هجوو « لسم ةياور نم ةظفللا هذه تطقسر



 حاکنا باتک - ۲ ۳

 ذاوجو « جوزا نم ةيلخ تناك ول نأ امي ورت هل لعال ةلاحلا كل: ىف ىف « هنأ ما تخأ اهنآل ةريذلا نم مآ ريك

 اهل عقب نأ لاتحا الإ قب اف ءاهتخآل هقارف موزل هيلع ديزي هنال ًادج ديعب شحج تاب بنی زا قوام اهل عقب نأ

 هلك اذهو « كلذ وحنو هفاثكنا دیرت ال ام ريسلا ةلاح اهتم فشکسنب نأو « دصق ريغب ةحازء لاجرلا ضیب نم

 ةديغلا ةلقو ةمهلا ةءاندو سفنلا ةسخ موتي دف هن ال ديعب ناكم نم اپسأر ىلع ىونلا لمح اهذبن نم ةحت ام فأ

 ممميقيو لَم ىنلا هب م مآ ام هريغو دابجلاب اي او اپجوز لغش كلذ ىلع ريصلا ىلع لماحلا ببسلا ناك نکل و

 نم مادختسا ىلع ميد أب ام قيضلو « مهسفنأب كلذ اوطاعتب نأب تبا رومأب مايقلل نوغرفتیال اوناكو « هيف

 رمل نم هيف مث ام ىلع مه اورةوتيل هيف نمو لزنملا ةنؤم مهئيفكي نكسف مهئاسن ىف مالا رصحتاف « مونع كاذب موقي

 مدافع ركب وبأ "ىلإ لسرآ ىتح ) هلوق ٠ اضح ًاراع كلذ ةيمست نم ةعناملا ةداعلا نم كلذ ىلإ مضنرام عم مالسالا

 اباسرأ هنأ یضتقت لوألا نال « هجوآ ىهو « یتفکف » مم ةياود ىف ( ىنقتعا امنأكف سرفلا ةسايس ییفکست

 «امداخ اهاطعأف ىس ال ىنلا ءاج د ةكيلم ىبأ نیا ةياور ىف هدنع عقو دقو « ملم ةياور فالخم « ةصاخ كاذل

 ركب ابأ ىطعأ و ىنلا ىلإ ءاج اد یسلا ناب نيةياورلا نيب عمج و «هتن وم ىنع تقل أف سرفلا ةسابس ینتفک تلاق

 هدنع عقوو , ةطساوب اهلا كلذ لصو نكلو « ىطعملا وه لب ىنلا نأ قدصف ءامسأ هتنبا ىلإ هلسريل امداخ هنم

 هذ لدتساو ء اهريغب امتع تنغتسا اأ ىلع لوم وهو « امنملچ تقدصتو كلذ دعب اهتعاب اهنأ ةياورلا هذه ىف

 اهنأ ىلع نوفابلا هلمحو « روث وبأ بهذ هيلاو « ةمدخلا نم امجوز هيلا جاتحام عيمجب مايقلا ةأرملا ىلع نأ ىلع ةصقلا

 لاح ىف تناك ام اثمأو ةعقاولا هذه نأ ربظي ىذلاو . هديغو بلجلا هيلا راشا ءامزال كي مو كلذب تعوطت

 تکش نيملاعلا ءاسن ةديس ةدطاف نأ مدقت دقو , ملاح لثم ىف نكي مل نم اهريغ ىف کما درطي الف مدقت اک ةرورض

 لمح حجرتي ىذلاو « ىلاعت هللا ركذ وهو كلذ :نم ريخ ىلع اهلدف امداغ اهابأ تاأسو ىحرلا نم اهاد قائام

 ةمدخم تعوطت اذإ ةفيرشلا ةأرملا نأ هیفو : بلملا لق « بابلا اذه ىف ةفلتخ اهئاف دالبلا دناوع لع كلذ ىف ملا

 « اعوطت ناك كلذ نأ نم هلصأ ام ىلع هانب هنأب بقعتو « ناطلس الو بأ كلذ اجماع رکنی مل ابهزایال یثب ابجوز

 رفأ الو ؛ اهیاعو هيلع ةقشلا نم هيفام عم كلذ ىلع الثم اهوبأ تكسام امزال نكي مل ول لوقيف سکیپ نأ همصخلو

 : لاق ؛ لاجرلا بکوم ىف لجرلا فاخ ةأرملا فادترا زاوج هيفو : لاق ؛ هدنع قيدصلا ةمظع عم كلذ لو ىنلا

 جاوزأ قح ىف وه امنإ باجحلا نأ هنم دخؤيف ؛ كلذب اهرمأ لی ىلا نأ الو ترتتسا امنا ثيدحلا ف سیلو

 ىف مدقت اک ةشئاع تلاق دقو « هتيعورشمو باجحلا لوزن لبق تناك ةصقلا نأ ربظی ینلاو . ها ةصاخ جل ین

 نهتققشف ىثاوحلا لبق نم نهرزآ ىرذخأ ( نہویج ىلع نهرمخ نیرضیلو ) تلزت ال » رونلا ةروس ریضت

 ىذلا نأ ضایع رکذ ینلاو « بناجالا نع نيهوجو نرتسپ اثیدحو اميدق ءامنلا ةداع لرت مو « اع نرهتخاف

 اذه ريغ ىف كلذ ىف هعم ثحبلا ترکذ دقو < نيماسجأ نس لع ةدايز نیصوخش رتس ني:مؤملا تابمأ هب صتخا

 اف امال كلذ نم هسفن ةفنأو ةمدخلا نم قي امف ةلهأ لاذتبا دنع لجرلا ةريغ هیفو : بليملا لاق . عضولا

 هلوق « عباسلا ثيدحلا . راصن لا ءاسنلو ركب الو ریزلو ءاسا ةبقنم هسنو ۰ ىهتا بسح تاذ تناك

 ديمح نع حرص نم نایب ملاظملا ق مدقت سنآ نع هلوقو . ليعامسا همسا ةيلع ناو « یفیدلا نبا وه ( ىلع انئدح )

 ماعطلا یلسرآ یه يا نأ و ةشناع یه اهتيب ىف تناکیلا نأو « نیندوک ملا نيتآرملا ةيمست اذکو , سنأ نم هل هعاجیپ
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 ةفحصلا ترسک ىلا ىه مألاب دارملاو « ريضح نا باطخلا ( کما تراغ ) هلوق ۰ كلذ ريغ ليقو شحج تنب بنیز

 مالكلا ىنمم نأكو , ةراس ءکمآ و هلوقب دارملا : لاقف ىدوادلا برغأو « ةنايب مدقت اک نينمؤلا تابمأ نم یهو

 لفط وهو لیصاسا هدلو ميهاربا جرخأ ىتح کم كلذ لبق تراغ دف ةريغلا نم هذه نم عقو ام اوبجعتتال هدنع

ه لعر ةفحصلا ةرساكدارملا نأو هفالش دارملا نکسل هیج وت ضعإ هل ناک ناو اذهو « عرز یذ ريغ داو ىلإ همآ عم
 اذ

 نركب لالا كلت ىف امنال اهتم ردصي امب ءاريغلا ةذشا روم مدع ىلا ةراشإ هيف : اولاقو ثيدحلا اذه حرش نم عیج هل

 ءاريغلا نا » اموفرم ةشئام نع هب سأب ال دئسب لعب وبأ جرخأ دقو . ةريغلا تراثآ ئذلا بضذلا ةدشب ابوجح ابلقع

 زاص نف « ءاسنلا ىلع ةريغلا بةك هللا نا » هعفر دومسم نبا نعو . ةصق ىف هلات « هالعا نم یداولا لفسأ رصبنال

 ىو ٠ مهنم حابصلا نب ذيبع ىف فلتخا نکل  تاقث هلاجرو هتمص ىلا راشأو رازب# هجرخأ ءدربش رجأ اهل ناك ن بنم

 دعبيو « ةراسال رجاه مپمأف ليغامسا ىنب نم اوناكنإ م « اضيأ رظن نيبطاخلا ما اهنأ ةراس ىلع ىدوادلا قالطإ

 ديبعو ىمينلا ناجاس نبا وه (رمتعم) هلوق « نماثلا ثيدحلا . ةراس مبمأ نأ حصي ىتح ليئارسا یب نم اون وکی نأ
 اعب) هلوق « عساتلا ثيدحلا . هحرش عم رع بقانم ىف الوط رباج نع ثيدحلا مدقت دقو « یرمعلا رمع نبا وه هللا

 «ةنجلا تيتأ وأ ةنجلا تلخد » هيف لاق ثيح هلبق ىذلا ثيدحلا ىف نيلاتحالا دحأ نيمي اذه (ةنجلا ىف ىنتيأر مئان ان
 ( أضوتت ةأسما اذان ) هلق ۰ مونلا ىف ناك كلذ نأ ثيدحلا اذه نيبق مونلا ىف وأ ةظةيلا ىف ناكك لذ نأ لمت هنأو

 كلذك وهو « ةبيتق نبال مالكلا اذه ازء یلعرقاا نأو فیحصت ةظذألا هذه نأ هبعز ىف ىباطخلا نغ لقنلا مدقت

 ىباطألا هنع هاقلتو عرب ره ىنأ نع بيدملا نب ديعس نع ىرهزلا نع ىرخأ قيرط نم « ثيدحلا بیرغ »ىف هدروأ

 « فيحصت أضوتتو . باوصلا ةياورلا هذه نوک نأ هبشي لاقن لاطب نبا ءاضآراو ىراخبلا حرش ىف هركذف

 ف ىاطخلا عم ثحیلا تمدق دقو « ةرامط همزل:ال ةنجلا لغد نم لكاذكو « نواع هوضو ال تارهاط روحلا نال

 نيلصيو نآضوتب ةنجلا ىف روا نأ ىلع ثيدحلا اذهب ىدوادلا لدتسا دقو , هژداع) نع ىنغأ ام رع بقام» ىف اذه

 عاونأ نم ءاشام هرايتخاب دايعلا نم دحأ نم ردصبال نأ ةدابعلاب امف فيلكمت ال ةنجلا نوک نم مزاب الو : تلق

 هيفو . ها هرفاني امل ضرعتي نأ یغرنیال اقلخ هبحاص نم لع نم نأ ث.دحلا نم ذخؤي : لاطب نبا لاق مث . ةدابعلا

 دقو : رولا كلذكو ةدوجوم ةئجلا نأ هيفو . هيلع ركسني كلذ رباغيام حالص ةفصب فصتا نم ىلا بسن نم نأ

 رع بقا« ىف تمدن هدئاوف راسو « قلخلا هدب ىف كلذ رب رقت مدقت

 «نهدجور ءاسنلا دریغ ساپ - ۸

 لاق تلاق» ان نا ىضرة شئاع نع هيبأ نع ماشه نع ةماسأوبأ انثدح ليعامسإ ْن ديب او - ۸

 ؟ كلذ فرعت نيأ نم تاقف تلاف ۰ "یضغ لع تنك اذإو « ةّيضار ىع تنكاذإ عل ىلإ لا لوسر یل

 تلاق « میهاربا ”بروال رتاق یطغ تنك اذإو «دح برو ال نيلوقت كناف ةيضار ینع تەك اذإ امآ : لاقف

 « كمما الإ *رُحهأ ام « هللا لوسراي لاو لجأ تلق

 ( 7094 : يف هفرط ۲۲۸ ثيدحلا )



 حاکنا باتک - ۷ ۳۳۹

 ”تارغ ام تلاق» اهن ةشئاع نع ىبأ ینربخآ لاق ماشه عرش انثتدح ءاجر يبأ نب دمأ شرح - ۹

 ىحوأ دقو ءابيلع منو هل هللا لوسر ركذ ترک ةميدخ ىلع ”ترغ اک هلك هللا لوس قارما ىلع

 < بصق نم ةنجلا ىف اهل تيب اهَرْشبي نأ هلي هلا لوسر ىلإ ٠
 تدي إلو . بضغلا واولا حتفب دجولاو « املبق ىلا نم صخأ ةمجرنلا هذه ( نهدجوو ءاسنلا ةريغ باب ۱ هلوق

 نكل ,ءاسنا بسةكم ريغ ةريغا لصأو « صاخشألاو لاوحألا فالتخاب فلتخ كلذ نال ةجرتلا مج فنهلا

 یداصن لا كيتع نب رباج نع رخآلا ثيدحلا ىف درو ام كلذ طباضو « مالت هيلع دئاز ردقب كلذ ف تطرفأ اذإ

 ىلا ةديغلا امأو « ةبيرلا ىف ةريفلاف هللا بحي ىنلا ةريغلا امأف : هقا شغبدام المو ؛ هلا بعام ةريخلا نم نأ  همقر

 قبيرطب ةأردلل نيجور عاعتجا عانتما ةرورضل لاجرلا قح ىف ضحمتب ليصفتلا اذهو < ةبير ريغ ىف ةريفلاف ضفبب

 اهترضل اهلع هروجو اهقح صقنب امإو الثم ان زلاب ام مرح باكترا ىف بجوز نم تراغ ثذ ةأرملا امأ و «لحلا

 ريف نع مولا درجع كلذ عقو ولف  ةعورشم ةريغ ىبف هيف نئارقلا تربظ وأ كلذ تةق اذاف , املع اهراثيإو

 نأ امهم ةريغلاف !هةح نيترضلا نم لكل ىدأو الداع اطسقم جوزلا ناك اذإ امأو » ةبير ريغ ىف ةريغلا ىوف ليلد

 « لعف وأ لوق نم الع مرحب ام ىلا زواجتت ملام اويف رذعتف ءاسنلا نم دحأ اهنم لسي مل یا ةيرشبلا عابطلا ىف ال تناك

 امهدحآ : ةشتاع نع نيثيدح بابلا ف فنصلا ركذ مث . كلذ ىف ءاسنلا نم ملاصلا فلسلا نع ءاجام لمحت اذه ىلعو

 دخوب ( غا ةيضار ىنع تنك اذإ لعل ینا ) هلوق . دارفإلاب «ىنثدح ه رذ ىبأ ةياود ىف ( دیبع انثدح ) هلو
 « كلذ ىف نئارقلا هيضتقت اب کسلاو « همدعو هيلا ليملاب قلعتب امف اهلوقو ابلعف نم ةأرملا لاح لجرلا ءارقتسا هنم

 ديغت توكسلاو ركذلا نم نيل احلا ريغت ىلع ىيف ؛ اهتوكسو همسال اهركذ درجع اضغو ةشثاء اضرب مزج ړل هنآل

 ةشئاع لوقو . لقنپ مل نکل هنم حرصأ رخآ "ی كلذ ىلا مضنا نوكي نأ لمتعو « بضفلاو اضرلا نم نيلاحلا

 لاح ىف تناك اذإ انآ تريخأ اهنال ادچ فيطل رصحلا اذه : ییطلا لاق « كمسا الا رجمأ ام هللا لوسراب لجأ »

 : ليق اک ومف ةرقتسملا ةبحلا نع ريغنتال هرايثتخا لقاعلا بلسإ ىذلا بضفلا
 ليمآل دودصاا عم كيلا اق ىناو دردصلا كحنمال ىفإ

 . ها ةيحو ةدوم ةع رکلا ةتاذب قلعتلا املق كرت الو ةيظفللا ةيمستلا كرتت تناك املأ اهدارم : ريما نبا لاقو

 ب ىنلا نال « اهتنطف دیښ لع ةلالد ءابينالا نم هريغ نود مالسلاو ةالصلا هيلع مهاربا ركذ ةعئاع رايتخا قو
 ىح لیپسب هنم وه نمي هتلدبأ فيرشلا مسالا رجه نم دب ال نكي مل ايلف « نآرقلا هياع صأ اك هب سانلا ىلوأ

 نيع مسالا ناك ول ذإ ىمسملا ريغ مسالا نأ ىلع ةشئاع لوقب لدتسي : بلهملا لاقو . ةلجا ىف قاعتلا ةرئاد نع جرذمال

 ديحرتلا باتک اف ثحبلا لو ةلأدملا هذه ريرقت ىف لاطأ مث . كلذك سیلو هتاذ رجهت هرجهب تناکل یسلا

 ىنأ نب دحأ یئدح ) هلوق « امهيئاث . هتوقو هلوحي كلذ ىلا لوصولا ىلع ىلاعت هللا ناعأ ءفنصملا اهركذ ثيح

 كلذ بیس تشب ( ةأرما ىلع ترغام ) هلوق ۰ بويأ نب هللا دبع ءاجر ىبأ ما و « ىورملا ديلولا وبأ وه ( ءاجد

 ىضتفي كلذ نکا هيف امل اهتكراشم تنمأ دقو ةدوجوم نکن ل ناو مو. ام و هللا لوسر رکذ ةرئكهنأو

 ريخ هللا كلدبأ د ةحيدخ بفانم ىف مدفتام تلاق ثبحم ةريغلا ريثي ىذلا بضغلا جیه ىذلا وهف « هدنع اهحيجرت



 ۳۳۷ 0۲۳۰ ب ۰۲۲۹ ثيدحلا

 اهياع لبج ىتلا ةريغلاب اهترذعم مايقل ةثئاع ذ.خاو هنأ لقي ملف كلذ عمو « اهن !ريخ هللا یلدبآ ام : لاقف . ابنم

 ةافوتسم ېقانلا باتك ىف ثيدحلا ثحایم تمدق# دقو « ءاسنلا

 فاصنإلاو ةريغلا ىف وتنبا نع لج را *ب بذ اپ - ٠09

 هلا لوسر » .تعمس لق همر نب ر وسلا نع "کیم ىلأ نبا نع تيا انگدح ف اشم — ۰

 « نذآ الف « بلاط ىبأ نب “لع مهنيا اوحکن نأ یفاونذأتسا ةریغلا نب ماشه ىنب نإ :ربنملا ىلع وهو لوق یب

 ا ىه امف « مهتنب حكي و تبا وا طب نأ بلاط ىبأ "نبا دیر نأ الإ ندا ال ê هنآ ال

 « اهاذآ ام ىنيذؤيو «اهبارأ ام ىنيِرُي

 هلوق ۰ امل فاصنالا بلطو ۴ء ةريغلا عفد ىف ىأ ( فاصنالاو ةريذلا ىف هتنبا نع لجرلا بذ باب ) هلق

 نبا نمد لاقف بوبآ مهفلاغو « داو ريغو راذید نب ورع هعباتو ثيللا هاور اذك (دوسلا نع ةكيلم ىبأ نبا نع)

 نبا نوكي نأ لمتح : لاق مث مث هيف فالتخالا ركذو « نسح لاقو ىذمرتلا هجرخأ « ريب رلا نب : هللا درع نع ةكيلم یا

 روسلا نع ءاج دق ثيدحلا | نوکلو بوت هل وكتل ثيللاة باور حجر” رهظب یفلاو . ها امیج امنع هلح ةكيلم ىبأ
 ىلع نب نيسلا نب ىلع نع ىرهزلا قي رط نم بقانملا فو سلا ضرف ىف مدقت دقن :کیلم نأ نا اود قف نم

 « ثيذحلا اذ نيسحلا نب ىلعل روسملا ثيدحت بس كلذو « ۱ ىلا فيس ةصق سا ىف هيف دازو روبلا نع

 نيسملا نب ىلعل هيصدق ىف غلاب فيك دولا نم بجمتا لازآ الو , كانو هن ع فسلا ةصقب قاعتيام تزكذ دقو

 اجت ةمطاف نا نبا هنوكل ةاعر « هحور قهزت ىتح هنم ادحا سر ال فیسلاهدنع عدوا و هنا : لاق یح

 ماها نم هيف ا نيسملا نب ىلع ىل لع ةضاضغ روك ذلا ثيدحلا قايس رهاظ نأ ED رطاخ عادي ۳ 0 بالا ثيادحت

 و ىنلا نم عشب نأ ىضتقا ىتح ةمطاف ىلع لبج نآ تاب هبطخ ىلع مدقأ ثيح بلاط ىبأ نا ىل لع هدج نم ضغ

 فيلا نود هس: لذبي نأ وهو كلذ نم غلبأ رخآ ایجمت روسملا نم بجا لب ؛ عقوام راکنالا نم كلذ ىف

 ةصقلا هعم هل تعقو ىذلا لو دلاو نيسحلا ىنعأ هن ةمطاف نا نود هسفن لذي امو « ةمطاف نبا دلو رطاخل ةياعر

 نم هريغو روسملا ناکام قارعلا ىلا جرخ امل نيسحلا نأ هرذع نوكي نأ لمت نكل « ةالولا ةلظ یدیأآب لتق ىتح

 فيسلا ةصق نيب ةبسانملا هجو سنا ضرف ىف مدقت دقو . لعآ هاو هيلا لآ ام ىلا لرث هما نأ نونظي زاجحلا لما
 نب لع نع ىرهزلا ةياود ىف (ربنلا ىلع وهو لوقب للي هللا لوسد تسح) هلو . ءةداعا نع ینفی ا ةبطخلا ةصقو
 اذه : سانلا ديس نبا لاق « لدحم ذكموي انأو اذه هرم ىلع سالا بطخم» سا ضرف ىف ةيضاملا روسلا نع نيسح

 هدد مهاربا نب بوقءب نع نيءعه نب یک ۶ قرط یه هچرخآ «لتحاک» طقاب لیعاعالا دنع عقوام باوصلاو ۰ طلغ :

 ةافو دنع هرع نوكمف ۰ ريبزلا یا دعب دلو هنآل < « لب ىنلا ةايح ىف مة مل رو لاو : لاق نيسحلا نب ىلع ىلا روك دملا

 هرع نوكيف ىلوالا ةتسلا ىفدلو رب زلا نبا نآحیحملا ناف « رظن هيفو « هب مزج !ذك : تلق  نينس قاء زار ینلا

 دارااو ةذاابملا ىلع ملتحي هلوق لمحت وأ « ناكمإلا ىنس لوأ ىف متحا نوكي نأ زوجيف نينس عست ةيوبنلا ةافولا دنع

 قدذحلا ىف متملاكناك هنأ هیبشقلاب ديرب نأ الإ تک الو ملتح هل لاقیال نینس نام ن افالاو « ناتياورلا متلتف هیبدقلا



۳۳۸ 
 حالش بانك وب

ماده باوصااو ةريغملا نب مشاه لسم ةياود ىف عقو ( ةريغملا نب ماشه ىب نا ) هلوق . لعأ هاو « ظذحلاو مهفلاو
 

 (بلاط ىنأ نب ل٥ مهتتبا اوحكتي نأ ق) «ىونذأتسا » ىيمشكلا ةياود ىف (اومذأة ا ) هلوق ٠ ةبوطخلا دج هن

 نب ىلع نع ىرهرلا ةياور ىفو « ةريغملا نب ماشه ىب ناذئتسا ةبطخلا ببس نأ ةكيلم ىلأ نبا ةياور ىف اذكه

 : تلاقف ب ىنلا تتأ ةمطاق كلذب تمعس لف « ةمطاف ىلع لج ىبأ تاب بظخ اياع ناو هظفا و رخآ ببسب نيسحلا

 كلذ غلبف » نابح نبا حیح ىف هنع دايز ىنأ نب هللا دبع ةياور قو « بیم ةياور ىف اذک « نوثدحتي كموق نا

 هيلع تقلطا اذكه « لبج ىبأ تنب حكان ىلع اذهو , كتانبا بضفنال كنأ نوعز سأنلا نا : تااةف ةمطاف

 «بطخ دايز نآ نب هللا دبع ةباور ىف حقوو « هلمف نم ةلزنم هئا زف هيلع مو كلذ دارآ هن وكلا ازاجم لعاف مسا

 دلاغ ىبأ نب ليغامسا قب نط نم کاملا دذع عقوو ‹ ثيدحلا ركذف 25 یا ماقف : روسلا لاق « اف لاكشإ الو

 ناك كلذ نأكف : تلق . «ةمطاق ىلع كجورلال : املهأ هل لاقن « لبج ىبأ تنب بطخ ايلع نا » ةلظنح ىفأ نع

 ذخأ وهو  ةلذغ نب ديوس لا حيمص دانساب مك احلا جرخأف , ةسفنب نذأتسا ايلع نأ اضيأ ءاجو . مهئاذتتسا بیس

 راشد اف « ماشه نب ثراحلا اهمع ىلا لېج یبآ تنب ىلع بطخ و لاق . همای مو و ىلا ةابح ىف لسا نم نيمرضخلا

 بصحأ الو « ین ةخذم ةمطاف ءال : لاق ؟ اب یترمآتآ نکا و ال : لاقف ؟ ىنلأست امسح نغأ : لاقف زا ىنلا

 ام ب ىبنلا ةبطخ دمر عقو ناذتتسالا اذه لعلو « ههرکت ایش ی ال ىلع لا ةف « عزم وأ نر اهنا الإ

 ثيدح رخآ ءاج اذهلو « املطا كلذ دهإ ضرعتي زر هل لاق الف « راشتساف ةروکذ لا ةبطخلا ىلع رضع و بطخ

 نع رمعم قيرط نم دواد ىبأ نبا دنع عقوو « ةمجملا هالا رسکب یهو ,ةبطخلا ىلع كرف » ىرهزلا نه بيعش

 هيفو دیک ان كلذ ررك(نذآال مث ءنذآال مث نذآ الف) هلق ۰ ,حاکناا كاذ نع ىلع تكسفد ةورع نع ىرهزلا

 ىأ «نذآ ال مث لاقف اهئيعب ةدم لد ىنا لمح نأ لاتحال زاجلا عفر دارآ هنأكو نذالا عنم ةدم ديبأت ىلا ةراشإ

 ی نآ نم یرهزلا ثبدح قام ىلا ةراد] هيفو « ًادبأ كاذك مث امدءب نذآ ال اريدقن ةطورغملا ةدلا تضم ولو

 لس دقو ةريغملا نب ماشه نب ورع محلا وأ ه ال لج فآ تنب مايعأ مث ماشه ونو « اونذأتسا ةريذملا نب ماشه

 لخدب نمو . ىلعل مدقتلا امهباوج كلذ دی وب و ء امبمالسإ نسح و حتفلا ماع ماشه نب ةلس و ماشه نب ثراحلا هاوخآ

 مذقت ةبوطخا مساو « همالسا نسحو اضيأ لسأ دقو « ماشه نب لرج ىبأ نب ةمركع ةريغملا نب ماشه ینب قالطا ىف

 ىلع اهكرت ال صرعلا فآ نب ديسأ نب باتع اهجوزت هنأو بقانلا باذک نم « جب ىنلا رامصأ ركذ باب ه ىف نایب

 « ینقدصف ینئدح » میر هلوق ىلع مالكلاو عيبرلا نب صاماا ىنأ رکذ ىف ىرهزلا ةاور ىف ةدايز كانه مدقتو

 نأ بلاط ىبأ نبا ديرب نآ الا ) هلق ۰ هتداعإ نع ىنغأ ةسقلا هذه ىف ىلع نم عقرام هيجوتو « ىل فوو یندعوو

 نظب الف الإو « كلذ ىلع ممصم هنآ هب یثو اباء ضغی نم ضءب نأ ىلع لوح اذه ( مهتتبا مكنيو ینبا قاطی

 نأ لبق عقو كلذ نأ ىلع لدي ةلفغ نب ديوس قایسو « هعنف مب ىلا رادتسا نأ دعب ةيطخلا ىلع رمتسي ةنأ هب

 ىف دازو ء كلذ هيلع ركن أ كر هنأ ىلع هلعا نأ دعب ب ىنلا ىلا تكشو كلذ امل لق ال هناکف , ةمطان هب لمت

 تنبو هللا لوسر تنب عمجتال هللاو نکلو « امارح لاحآ الو « الالح مرحأ تسل قو د ىرهزلا ةياور

 لاق « ادبأ دحاو لجر دنع » بيعش ةاود قو ءادبأ ادحاو اناكمو لسم ةادد قو « ادب لجر دنع هللا ودع

 هلال لمج:ىأ ةنبا نيبو هتثبا نيب عمج نأ ىلع ىلع مرح ب ینلا نأ ةصقلا هذه هيلغ لمحتام حصأ : نيتلا نبا



 ۳۲۹ 0۲۳۵ هبدخا

 هدنع نك | ول لال هل ىف یآ ءالالح مرحآ ال ه هلوق ىنعمو « قافتالاب مارح هتیذآ و ةيذؤي كلذ ناب للع

 نأب رمشپ قايسلا نأ هريغ معزو « الف هب ةمطاف ىذأتل اب ىنلا ىذأت مرلتسب ىذلا امهنيب ممبا امأو « ةمطاف

 ىل ربظي ىذلاو ٠ إب ىنلا مال الاتما كلذ وه لبقو ةمطاف رطاخل ةءاعر ب ىذلا هعنم هنكل « مل حابم كلذ

 ٠ مالسلا اهياع ةطافب اضاع كلذ نوكي نأ لمتحيو « تانب ىلع جورتبال نأ لَ ىنلا صئاصخ ىف دعي نأ دغبيال هنأ

 مدقت اک ةلفغ نب ديوس ثيدح ىف عقوو ؛ ةعطق ىأ ةمجملا داضاا نوكسو ةدحوملا حتفب (ىنم ةعضب یه ام ) لوق

 دعب ةدحاو اهئاوخأب مث اهمأب تبيصأ تناك اهنأ بقانملا ىف مدقتام هيف ببسلاو « ةمجعم نيغبو ميلا من « ةغضم ١

 یار, ) هلوق ۰ ةريغلا ال تاصح اذإ ارس هيلا یعفت نم آلا اجماع فذخ نم هب ساتسا نم اه قب ملف ةدحاو

 انأو » ىرهزلا ةياور ىف دازو « ايئالث بار نم «اهيارام د لسم ةباود قو ايعابر بارأ نم انه اذڪ (امءارأ ام

 ىف اهاحي قبلی الام بضخاا لاح ىف ابجوز قد ىف اهئم عقيف ةرينا ىلع زيصتال اهنأ ىمي « اهنيد ىف نتفت نأ فوختا

 نأ د هجولا اذه نم لم ةياور قو « الع اهديغ جیوزت ىأ ءاهءوسي نأ هركأ انأو » بيغش ةياور قو « نيالا

 ثيدح یو < ىناذآ دقن اهاذآ نف , ةلظنح یآ ةياور ىف ( اهاذآ ام ىنيذؤيو ) هلوق . نفت نأ یەم یهو « اهوئتفي

 وهو نیاحتفب بصنا نم ةدحومو ةلموهو نون وهو « انا ام یبصت و اهاذآ ام ییذژی » رسرلا نب هللا دبع

 . املا امجرخآ ءابطسي ام ینهسیبو اهضبقيام ىنضبقي د دوسلا نع عفار ىبأ نب هللا ديبع ةياور قو « بعتلا
 ىذأ ميرحت ثيدحلا فو اهریذب وأ اهب حيوزتلا نم لع عن مل كلذب تيضر ول ةمطاف نأ ثيدحلا اذه نم ذخؤبو

 ةمطاف ىذؤيام هذوب هن ب مزج دقو « هريثكو هليلق اتافتا مارح لل ىجا یذآ نآلا ةيذأَتي 5 یبنل ىذأتي نم

 مظعأ ءىث الو « حيحصلا ربخلا اذه ةداوشب ب ىبنلا یذوب وهف هب تذأتف یش ةمطاف قح ىف هنم عقو نم لكف

 باذءاو ايالا ىفةيوقملاب كلذ ىطاعت نه ةلجاعم ءارقتسالاب فرع اذهلو « اهدلو لتق نم اهلع ىذالا لاعدإ ىف

 2 عبرألا زوا ملام لاجرلا لالح ةدحاولا ىلع دازام جوز نال « ةعيرذلا دسب لوقب نا ةجح هيفو . دشأ ةرخالا

 هلرقل مهاقعأ ىف ءابالا راع ءاقب هيفو . لآملا ف ررضلا نم هيلع بت راب ال لاحلا ىف كلذ نم عنم دقف كلذ عمو

 جتحا دقو . مالسالا ةئسح ةلسم تناك ىه اهن عم« عنلا ىف اريثأت فصولا نأب ًاراعشا هيف ناف « ها ودع تنب د

 اهابأ سم لپ ىف اس مل ن٤ قرلا هسم نمو « قرلا اهابأ سم مل نمب قتعأ مث قرلا هابأ سم نم ةءافک ع نم نم هب

 اذك « زشانلا کح ىف اک كلذ ةلاذا یف ىعسي نأ امیلول ناك اهتيد ىف نتفت نأ اهياغ یشخ اذإ ءاريذلا نأ هيفو . طقن

 انه نەو « مدقت اک ةلخلا امنع ففضخمو هن لسات نم اهدنع نوكي ال نأ طرش هيف دازب نأ نك؟ و « رافن هيفو ليق

 نيدلا ىف ناتتنالا ةيشخ ىلا برقأ علي ىلا ىلع ةريغلا نأ عم كاذب ةمطاذ صامتا لكشتسا نم باوج ذخ ی

 ام كلذ ىعارام كلذ عمو « ثيداحالا هذه ىف اک ةريغلا نم دجوتو تاجوزلا نم رکتسپ لَ ناكف كلذ عمو

 امس وب نم هيلا نكحرت نم ةدفاف مدقق اك كاذ ذإ تناك ةمطاف نأ باوجلا لصحم و . ةمطاف قح ىف هاعار اک نبقح یف

 همم امل لبص# ند ىلا عجرت تناك نیم ةدحا و لک ناف نینمولا تابمأ فالخ « تخأ وأ ما نم اهتشحو لپز و

 ةدحاو لک نأ ثيحب رطاوخلا رج و بواقلا بیمطت و ةفطاللا نم هدنع ناك ال سم نېجوز وهو هيلع ةدابزو كلذ

 نع لازا ةريفلا نم هدوجو یثخام دجو ول ثي هنم ردصيام عیمج هقلخ ليمجو هقلخ نسحل هنم یضرت نهم

 وأ ديخلا ىلإ بستني نم مارگ) تبدحلا نم ذخؤيو . ةمالاو ةرحلا نيب عما عنم نا ةجح هيف : لیقو « برق
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  حاگنا باتک ۷ ۱ ۳۳

 ةنابدلا وأ فرشاا

 حاولا لْجرا "یرو ب ىبنلا نع یموم وبآ لاثو « ءاسُنلا رثكبو لاجراا "لی يصاب - ۰

 اقا ةرثكو « لاجرا لق نم هب ون نومرآ "لب
 دحل لاق هنع هلا ىضر ,سنأ نع ةداتق نع ماشه اندح ىضوملا ره نب صفح شرم - ۱

 طارشآ نم "نإ : لوقب هلي هللا لوو تفت « ىريغ دخا# عدم ال اب هللا لوسر نم هتعس ًائيدح

 «ءاسنا رثكيو « لاجزا لقي « رجلا "برش کیو ءانلا كيو لیلا اكو « بلا فر نأ ةءاسلا

 « دحاولا "ميلا ةأرما نیس نوکی یتح
 یرتو : لی ىبنلا نع یسوم وبأ لاقو ) هلوق ٠ نامزلا رخآ ىف ىأ ( ءاسنلا رثكيو لاجرلا لقب باب. هلو

 نذل » هلوقو ‹« فوصولا فذح ىلع لوالاو « وا ما ینہ ہشکلا ةءياور ف ) ةوسن نوءبرأ هما دحاولا لجرلا

 ةيصعلا و ةعاطلا بانک ىف دیعم نب ىلع یورو . عيملا نم وأ هتابارق نهنوكأ وأ هب زارشو هءاسن نمتوكل ليق ۰

 رسا هللأ دعاي : لوقت ةأارما نوه لجرلا عبي ی 6 ه.ایاوآ هي زام ةنتفلا تبع اذإ : لاق ةفيذح شا دح نم

 تی دو ف ةاكرلا باتک نم € درلا لبق قد اأ باب « ف ال وصوم یسوم فأ ثردح مدقت دقو ¢ قرأ هلل دیعاب

 اذک یئاوتسدلا وه ( ماشه انثدح ) لوق . ثيدحلا «ةقدصلاب هيف لجرلا فوطی نامز سانلا ىلع نيتأيل د هلوأ
 نب صفح خویش نم امثالك ماشمو مامهو « ىلوأ لوالاو ماه و یتاجراا دحآ ىبأ ةياود ىف عقوو « رثكالل
 ( ةعاسلا طارشأ نم نإ ) هلوق . ماشه نع ميهاربا نب ملم نع ةبرشالا ىف قأيسو « ىضوحلا وهو روكذملا رمع
 ىنذلا قانبال اذه ( ةأسا نيس نوكي ىتح ) هلوق ٠ كاذک ةداتق نع ةبعش ةياور نم للا باتك ىف مدقت.ثب دحا

 ۰ لاجرلا ةيسنلاب ءاسنلا ةرثك ف ةا ايملا ديرأ لب دارم ريغ همه ددملا لعلو 3 نیس ف ةلخاد نيوبرالا نال هلبق

 ١ الف هب نذأي نبأ نم. معآ وهو هعیث نم ددع نیا و هب نذل نم ددع نیم رالا نأب امهتوب عم نأ لمتح و

 الالح حاكذلا باطل هل نوعابتا نم هب ىنكي نأ لمتحمو« نهدومآب موقي یذلا ىأ ( دحاولا مقا ) هلوق . ةافائم

 ًاردةهدرو ا.امأو « اقلطم درو ام كلذ نم حيحصلاو 6 ربخأ اک عقوف عقیس اع رابخإلا ثيدحلا فو . امارح وأ

 للملا باتک ىف ثيدحلا اذه ثحايم نم ریثک مدقت دو « ءىش هنم حصي ال دما لاقف نیم تقوي

 بغل ىلع لوخدلاو « مرحت وذ الإ ةأرماب ”لجر نزن ال تسيسسإب - ١
 رهاع نب ةبقد نع ربا ىلا نع بيبح یا ن ديزي سرع ثيل ای لح دیعس نب بیت شو — ۲

 ؟وما تيارفأ « لا لوسر اي :راصنألا نم لجر لاقف ٠ ءاسنلا ىلع لوخدلاو ک ايإ : لاف ی هلا لوسر نا»

 « تولل وجلا : لاق

 هم بلا نع سابع نبا نع ردبعَم يىلأ نع ورم انث دح "نایفس ان دح هللا دبع نب لع اشو - ۳



 ۳۳۱ ۵۲۳۳۰۵۲۳۲۲ ثيدحلا

 ةجاح تجر ىتأرما « هللا لوسراپ : لاقف لس جر مافف . مر ىذ عم "الإ ةأرساب لجر نرمال » لاق

 « كتَأ رما مم i مجرا : لاق . اذکو اذك ةوزغ ق*تبتتکاو

 . عفرلاو ضفخلا ءلوخدلا» مال ىف زوج (ةبيذملا ىلع لوخدلاو مرح وذ الإ ةأرماب لجر نولخعال باب ) هلوق

 دقو « بابلا ثيداحأ نم طابنتسالا قيرطب ذوب ىتاثلاو , بابلا ىف اعرص فنملا هدروآ ةجرتا ینکر دحأو
 ىرحي ناطیشلا ناف تابیغلا ىلع اولخدنال » هعنر راج ثيدح نم ىذمرتلا هجرخأ احرص عوفرم ثيدح ىف درو

 ورع نب هللا ديع ثيدح نم سل و . هيف فلت ديعس نب دلاجم نكل « نرةثوه هلاجرو « مدلا ىرجب مدآ نبا نم

 ةمجعم نيغ مث ملا مطب ةبيغملاو ؛ ثيذح هانئأ ىف هركذ ,نانثا وأ لجر هعمو الإ ةبيغم ىلع لجر لخديال » اعوفم

 فئصملا رکذ مث . ابجوز باغ اذإ ةأرا) تباغأ لاقي « امجوز اهثع باغ نم: ةدحوم مث ةنكاس ةين تحت مث ةروسكم
 ورعو ثيللا نع بهو نبا قيرط نم لسم ةياور ىف ( بيبح ىنأ نب لی زب نع ) هلوق « اهدحآ : نیثیدح بایلا ىف

 یتزملا هللا ديع نب دئرم وه ( ديخلا نآ نع ) هلوق ۰« مدح بيبح ی نب ديزي نا د ممديغو ةويحو ثراحلا نبا

 ایا ) هلوق ۰ رداع نب ة قع تعم : « جرختسملا » ىف من ىنأ دنع بهو نبا ةيارد ىف ( ساع ن ةبقع ) هلوق

 «ک اياد هلوقو « دسالاو كاب] ليق اک هنع زرتحيل روذحم ىلع بطاخلا هيبنت وهو « ريذحتلا ىلع بصنلاب (لوخدلاو
 . مكيلع نلخدي نأ ءاسنلاو ءاسنلا ىلع اولخدت نأ کسفنآ اوقتا مالكلا ريدقتو « اونا هريدقت رمضم لعفب لوعفم

 هلوق ۰ . والا قيرطب اهب ةولخلا عنم لوخدلا حلم نمضت و « ءاسنلا ىلع اولخدنال ظفلب بهو نبا ةياور ىف عقوو

 لسم دنع هتياور ف بهو نباداز ( وج ا تيأرفأ ) هلوق . هتيمست ىلع فقأ مل ( رامن لا نم لجد لاقذ )

 دعب یذمرلا دنع عقوو « هوحنو معلا نبا جوزلا براقآ نم ههيشأ امو جوزلا وخآ و | لوقي ث فسللا تعم“ د

 یددام و ىلع ثیدحلا ینعمو : لاق . اهب ولخم نأ هل هرک« جوزلا وخآ وه لاقي : یذمرتا لاق » ثيدحلا حييرخت
 ةعيبر نب رماع ثيدح نم دجأ هجرخأ هلا راشآ ىذلا ثيدحلا اذهو .ها ناطيشلا املا ناف ةأرءاب لجر نولذال

 ناو هيخأ ناو هيخأو هو هيبأك ةأرملا جوز براقأ ءاحالا نأ ىلد ةغللاب علا لهأ قفتا : ىووناا لاقو
 هعينو ديبع وبأ رصاقا دقو . ها نيعونلا ىلع عقت دابصألا نأو « لجرلا ةجوز براقآ ناتخآلا نأو « مثوحتو همع

 دلاوو ةأرملا و جوزلا دلاو نأ ىتءي « جوزلا وبأو : سراف يا داز « ةجوزلا وبأ وها نأ لع یدوادلاو سراف نبا

 « ىوونلا هلقئام ىباطخلاو ىربطلا هعيتو ىمد<ألا لاقو . مويلا سالا فرع هيلع ىذلا اذهو « لجرلا وح ةجوزلا

 : ىوونلا لاق دقو « اهئاحأو ةأزأا نيب ناکام الا ىلع نيبو ىا ناکام » ةشئاع لوق هد و ¢ ليلخلا نع لقن اذكو

 . توملاب نوفصوي الو اهب ةولخلا م زوحي ةجوزلا مرام مهنآل ,ةئانب أو هلابآ ريغ جوزاا بيراقأ ثيدحلا ىف دارا
 ترجو ,ةجوذتم نكت ملول ةحيوزت اهل لحمام موحنو تخآلا نباو معلا ن ناو مملاو خالا ناو خآلا دارملا انار لاق

 ىذمرتلا مزج دقو . ها ینجالا نم عنملاب ىلوأ وهو توملاب همش هؤ هيخأ ةأرماب خالا واخيف هيف لهاسنل اب ةداعلا

 قيرطب هريغ عنم ىلع هيبذللل ركذ هنأ ىلا یرزالا راشأو ٠ جورلا وبا وخلا نأب ىرزاملا همیتو مدقت اک هریغو

 .هأ هيلع ثیدحلا لہ زوال دودرم داف مالك اذه : لاةف ىووتلا هدرو « ةبارنلا د ىف ريثآلا نا هعبت و ؛ لوألا

 ىف فلتخاو « دساقب سيا یرزالا مالک نأ هنم نييئام« توملا وا و هلوقب دارملا ريمفت ىف ةع "| مالک ىف ربظيسو



 حاکنا باتک - ۷ ۳۳۲
 ةئال زمه ريذب واوب هطیضف یناطحا امآ و « زمحلاب ءمح تيدحلا اذه ىف عفو ىذلا نأب ىطرقلا حرصف وحلا طبض
 تاباور ىف اندنع تبث ىذلا وهو ؛ امهریغو ريالا ناو ىورحلا دبیع وبأ هيلع رصتقا یذلا وهو « ولد نزو لاق

 زومباا طبض نم جرخو « امع تذوب ی یرخالاو خآ نزوب مح امهادحإ نايرخأ ناتنل هيفو « ىراخبلا
 دق وملاب ةولخلا نأ داراا لیق ( توملا وحلا ) هلق . « مك-حلا » بحاص اهاک> ةسماخ ى رخآ ةنل يلا كي رحتب
 ةأراا كاله ىلا وأ « مجرلا بجوو ةيضملا تعقو نإ تولا ىلا وأ . ةيصعملا تعقو نإ نيدلا كاله ىلا ىدؤت
 لجرلا ةولش نأ ینعلا : یزباعلا لاقو . ىطرقلا هلك كلذ ىلإ راشأ « امةيلطت ىلع ةريذلا هتلح اذإ اهجوز قارفب
 ةلك ىه « ىنارغألا نبا لاق  توااب هورکلا ءىثلا فضت برعلاو « تولا ةلزئم لزنت هيخأ نا وأ هيخأ ةأرماب
 بحاص لاقو . تولآ نورنحت اک هورذحا یعلاو ‹ توما هيف هؤاقل ىأ تواا دسالا لوقت اک الثم برملا اطوقن
 اهوح نکیلف دحآ الع نمی الو ةفآلا لع ىف تلخ اذا ةأرلا نأ دارلا نوکب نأ لمتح : « بئارغلا عم
 وبأ لاقو . ةيهلاو ةريذلا لاكب قئال اذهو « ربقلا رهصلا معن ليق اك تولا ال] اهي ولخي نأ دحال زوميال ىأ « توملا
 نأ دارملا الو دساف مالك اذه : لاتف ىووذلا هبقمتو . اذه لعفي الو تميلف ىأ توملا وا هلوق ىنغم : ديبع

 لوصولا نم هلك نكمأ هب ةئتفلاو هريغ نم رثكأ هنم عقوتي رشااو هريذب ةراخلا نم رثكأ جورلا بیرقب ةولحلا
 ةنثذلا ىلإ ةيدؤ» ءامحالاب ةولخلا نأ هانعم : ضارع لاقو . ىنجالا فالخم هيلع ريكن ريغ نم اهب ةولخلاو ةأرملا ىلإ
 لوخد نأ ىلا : « مالا 8 ىف ىطرقلا لاتو . ظءاغتلا دروم مالکلا ددوأو ترم كالبك هم ندلا ىف كالفاو

 ىف غلاب امنو « ميرحتلا مولعم مرع وهف ىأ ؛ ةدسفملاو حابةتسالا ىف تواا هبشي جوزلا ةأرما ىلع جوزلا بيرق
 ةارلا نم ىنجأب سا هنأك ىتح كلذي مبفلإل ةجوزلاو جوزلا ةبج نم هب سائلا عاسل توملاب هب.شو هنع رجزلا
 ىلع هلوخد كلذ كو « تولا لا ىضفي هژاقل یا « ترلا برحلاو « توملا دسألا : برعلا لوق جرخ اذه جرف
 نبل لاقو . ةشحافلا تمقو نإ مجرلا ىلا وأ جوزاا ةريغ دنع ابقالطب اهتوم ىلا وأ نيدلا توم ىلا ىضفي دق ةأرملا
 ىلع اهلمحو ءايشأ اهل نسح امر ةنال ء بناج لا نم هديغ ةولخ نم دشأ اهب مرحلا ةولخ نأ ىنمملا : ةياهنلا ىف ريالا
 نأ روا دق جوزاا نآلو 0 كلذي نيجورزأأ نيب ةرشعلا موف 2 ةعسو یف سلام سا2۱# نم جوزا ىلع لقت رومآ

 الو هنم دبال ىأ توملا رجلا لاق ةنأ كف « ها هيلع لمتشا ام ىلع الو هلاح نطاب ىلع اهوخآ وأ هتجوز دلاو علطي
 : ( هيبفت ) . ةدمعلا حرش ىف نيدلا قت: خيشلا ريخالا اذه ىلا راشأو « تولا نم دبال هنأ اک , ابنع هبجح نكمي
 الو ديبأتلا ىلد نامارح امبناف ةءالملاو ةم.شب ةءوطوملا مأ الإ ديب الا ىلع اماكن هيلع مرح م ةأرملا مرح
 هيقب جرخو . اهتمرحلال حابم ببسب فيرعتلا ىف هلوقب مهضعإ نمجرخأو « نينمؤملا تابمأ اذكو « كانه ةيمرحع
 وه (نایفس) لوق « نائل ثيدحلا . اب لخدب ملو مالا لع دقع اذإ اهتبو ا مااعو اهنعو ةأرملا تخا ديبأتلا
 نایفس نع می ىلأ نع ثيدحلا ]ده ضعإ دابجلا ىف عقو دقو ٠ راد نبأ وه « ورع انثدح د هلوثو ؛ ةنييه نبا

 ثيدحلا كحايم تسدقت دقو , ةئيرع نا ال ىروثلا وه رركحنملا نايفسو « رانید نب وربع نع جيرج نبا نع

 لعا هاو« متأ كانه هقايسو « جملا باتکرخاوآ ىف ةفوتم روکذلا

 يالا دنع رب لجرا "وات نأ زوجي ام تیپ - ۲



 ۳۳ ۱ 0۲۳۵- ۰۲۳۵ ثيدحلا

 يضر كلام نب سن ”تعمس لاق ماشه نع ةبعش انثتدح زاد ان"دح راثب نب دج ارم - ۶
 < ىلإ سانلا ةبحأل نإ هللاو : لاقف « اهب الخف الكم ملا ىلإ راصنألا نم” ةأرما رتءاج » لاق هنع لأ

 ثيحب لب مهنع امهصافشا بجتحت ثبحم اهب وام ال ىأ (سالا دنع ةأرملاب لجرلا ولخي نأ زوج ام باب ) هلوق
 ىف هلوق فنصاا ذخأو ۰ سانلا نيب هركذ نم ةأرملا ىحتست ىذلا ءىثلاك هب تفاخم ام ناك اذا امممالک نوعمسي ال
 قرطلا یهو « ككسلا ضنپ ىف وأ قراعلا ضءب ىف اهم ال » ثيدحلا قرط ضعب ىف هلوق نم « سانلا دنع م ةمجرتلا
 لئاضف » ىف مدقت دقو « سنا نب ديز نبا وه ( ماه نع ) هلوق ٠ ابلاغ سانلا رورم نع كزنت ال یا ةكولسملا
 تءاج ) هلوق ۰ لسم ةياود ىف عقو اذکو « دیز نب ماشه قرخا د ةبعش نع دسأ نب زهب قي رط نم « راصنالا
 هلوق < 0 هب هللا لور ارماکسا 4 یص اهعمو « دسآ نب نب ةيأود ىف داز ) را ىنلا ىلا رامن الا نم ةأىما

 نم راصبأ نع باغ ثءحي ام الخ ةنأ سأأ دري مل : بل ملا لاق ؛ قرطلا ضب ىف ىأ ( هلو هللا لوسر امم الف )
 رخآ سنأ حم اذهو « مالكلا ن٠ امهثيب راد ام الو اهاوکش رضح نم عمسي ال ثيحي اب الخ امناو « هعم ناك
 سنأ نغ تباث نع ةلس نب دام قيرط نم لسم دنع عقوو . ها هعمسي مل هند امهنيب راد ام لقنب لو هلقنف مالكلا
 تش كکسلا ىأ یرظنا نالف مأ اب : لاقف ؛ ةجاح كيلا ىل نإ هللا لوسراي : تلاق ءیش اهلقع ىف ناک ةأ ما نا »
 ىف ناك هنأ هيف سيل نكل سنأ نع ديمح قبرط نم قالا اذه وحن دواد وبأ جرخأو « كنجاح كل ىضقأ تح
 روذنلاو نام لا ف هجرخأو « نيتيمد زه ةياود ىف داز ( ىلا سانلا بحال کن هنا و لاقف ) هلوق . ءىش اباقع
 لئاضن ىف مدقق دقو ٠ راصنالل ةبقنم ثيدحلا فو « تام ثالث » ظفلب ةبعش نع رب رج نب بهو قب رط نم
 ظفالا اذه لثم سنأ نع بیهص نب زين هلا ديع ثيذح هيف مدقت دقو . « ىلا نمانلا بحأ منا » هلوق هبجوت راصنالا
 نأ هيفو٠ « ریبکلاو ريذصلا ار ءاضق ىلع هربصو مقلب هعضاوتو هلح ةع هيفو « رخآ ثيدح ىف اضيأ
 ام هرا كع کسیاود ةشئاع تلاق اک مالا نکل و « ةنتفلا نمأ دنع نيدلا ىف حدقي ال ارس ةيبنجالا ةأرملا ةضرافم

 « ةا كل گر ناك

 ار ل شاب نی لشد نم نيام بيسي - ۳
 ةلس ما تنب ”بنيز نع هی نع دور ن ماشه نع ةدبع انثدح ةبيش ىلأ نب نان اشو - ۰

 یی نب لا دبع لس مأ ىخأل دا لاقف - تخت رتيبلا ىفو - اهدنه ناك قلم 'ىنلا نأ ةلَم مآ نعد
 : مهیا لاقف . نامب رر دو عبدا: لبقت اهناف « نالیغ ةنبا ىلع كد ادغ فناطلا کا لا حتف نإ : ةيمأ
 < يلع اذه نكخديال

 . الثم ةرفاسم نوکن ثوحز ارج وز نذإ ین ىأ (ةأرملا ىلع ءاسنلاب نیپشتلا لوخد نم یه ام باب) هلوق
 ( ةلس مأ نع ةملس ما تنب بنيذ نع هيب نع ) ةورع نبا وه ( ماشه نع ) نابلس نبا وه ( ةدبع انثدح ) هلو
 ظوفحلا وهو ةورع نب ماشه باص رثك | لاق اذکه عةباس مأ ابمأ نع فئاطلا ةورغ ىف ماده نعو نايفس ةياور ىف



 حاكنلا باتک ۷ ۳۳
 ما نأ هتريخأ ةلس مآ تنب بنيز نأ هريخأ ةورع نأ ماه نع » ةيواعم نب ريهز قیرط نم سابلا ف قأيسو
 نب ماشه نع » رمعم لاقو « ةلس فا نب وربع نع هيبأ نع لاقف ماده نع ةللس نب داح مهفلاخو « اهتريخأ ةماس

 ادحأ ةورع قوف ركذي لف كلام هلسرأو « ةورع نع ىرهزلا نع اضيأ رمعم هاورو « ةدئاع نع هيبأ نع ةورع

 قو اهدنع ناك لي ىنلا نا ) هلوق . اضيأ دواد ىفأو سم دنع یرمرلا نع رمعم ةباورو « یئادنلا ابجرخأ

 جرج نبأ نع هركذ ةنيبع نبا.ناو « تيه هعا نأ فئاطلا ةورغ ىف مدقت ( ثنخ ) هلو . هيف ىه ىتلا ىأ (تبببا

 داز ةنييع نب نارفس نا كلال تاق د لاق كلام بتاك بيبح نع « ةخاولا » ىف بيبح نبا ركذو « دانسإ دينب

 ىف یناجز وج لا جرخأو « كاذدك وه قدص : لاقف « تيه كباتكى سياو تيه ثنا نأ ناليغ تنب ثيدح ىف
 « تيه هل لاقي لِي ىثلا جاوزأ ىلد لخدب ثنغع ناک » لاق ىلع نب نيسحلا نب ىلع نع ىرهزلا قيرط نم هخرات

 ناك اته نأ ةشناع نع ةورع نع ىرهزلا نع د سوي قي رط نم مباک نایح نباو ةنارع وبأو لمي وبأ جرخأو

 نم امه ملكت نیک ىف اتیه ین لس ىنلا نا د ردکسناا نب دمع لسم نم یزفغتسلا یورو . ثودحلا « لخد

 پایا ثيدح وحن رکذف « نالبغ ةنباب كرامف ادغ فئاطلا محتتفا اذا : ركب ىلأ نب نجرلا دحل لاق « ءاسنلا سا

 لعی ویا قرودلاو ةبيش بأ نبا یورو « ءاسنلاب اوهشتو هللا قلخ نع اوبغر موف ىلع هلا بضغ دتشا , دازو
 . یرخآ ةصق هيف رکذ نکا ٠ اضیآ تيه فن مسا نأ هيبأ نع صاقو ىبأ نب ذمس نب ساع قیرط نم رازباو

 نب دم نع یورف « نونپ ليقو ةانث وهو عتام بالا ثيدح ىف تن مسا نأ ىزانملا ف قمسا نبا ركذو

 عتام هل لاقي نخ داع نب ورمع تنب ةّيخاف هتل ال یوم فئاطلا ةدزغ ىف هلي ىلا عم ناك » لاق ىميتلا مهاربإا

 لاجرلا هل نطفي ام ءاسنلا ىمأ نم ءىثل نطفي هنآ مب هللا لوسد ىربال هتبي ىف نوكيو کب ىنلا ءان ىلع لخدي

 نالرغ تب ةيداب كنم نافنت الف ف'اطلا متحتتنا نإ دلاعاي : ديلولا نب دلم لوقي هعمسف « كلذ ىف ةيرأ هل نأ الو

 ال نطفي ثييحلا اذه ىرأ ال : هنم كلذ حس نيح لي هللا لوسر لاةن « نایب ربدتو عبرأب لبق !مناف « ةيلس نیا

 نوک یف ىنيدملا یسوم وبأ کحو « تلي هللا لوسر تیب نع بجخ , نكيلع اذه نلخدتال : هئاسال لاق مث ٤ مما

 ن قا دبه لوم تيه ناك : لاق ناف ددعنلاب یدقاولا مزجو , افالخ نانثا امهنآ وأ سكملاب وأ تيه بقل عقام
 نم « ةباحصاا » ىف یدروابلا ركذو , ىلا ىلا امم امهافن و ین نأ رکذو « هتخاف ىلوم عتام ناو , ةيمأ بأ

 ةروملا حت ةنأ هل لاقي ةئيدملاب ناك ثنخت تلاق ةشنام نا ر صفح نب ركب ىبأ نع رجابم نب مهاربا قيرط

 عبرأب لبق ةأ ما فصوف « لب : لاق ؟ ركب ىبأ نب نحرلا دیه ىلع اهطخم' ةاما لع انادتالأ : نونلا دیدشت و

 نآ حجارلاو « كازتم اهب نکیل و دسالا ءارح لا ةنيدملا نم جرخا ةنآ اي : لاقف لب ىنلا هعمسف « نایب ردتو

 طبض فئاطلا ةوزغ ىف مدقت دقو « دوکذاا فصولا ىف اودراوتي نأ عنتع الو تيه بابلا ثيدح ىف روكذملا مسا

 اوناكو تنخ لپ ىنلا جاوذأ لد لخدي ناكل سم دنع ةثئاع نع ةورع نع یرهزلا ةياور لوأ ىف عقوو « تيه

 فرعو « ثيدحلا « ةأرما تعني وهو هئاس ضفإ ذذع وهو اموي ب ىلا لخدف ؛ ةيرالا ىلوأ ريغ نه ةئودعإ

 همالكو ةناكرح ىف ءاسنلا هقلخ هيشإ نم اهحتفب و نونلا رسکب كنلاؤ ةلس مأ امنأو ةأرملا ةيمست بابلا ثيدح نم

 هل فلکتو هئم دصقب ناك ناو ؛ كاذ ةلازأ فاکتی نآ هيلعو مول هيلع نكي مل ةقلخلا لصأ نم ناك ناف , كلذ ريغو

 لاجرلا نم ثنؤملا وه ثنخلا : بییح نبا لاق « لمي مل وأ ةدحافلا لمف ءاوس تن مسا هيلع قلطب و مومذملا ومف



 ا تسریع یک ۳۳۵ 0۲۳۵ ثيدحلا
 . كلذ لمف نم نعل بدالا باتک قف یأیسو « هريغو ىثملا ىف رس تا نم ذوخأم ۰ ةشحافلا هنم فرعت مل ناو
 نإ هللا لوسراپ : لين هیلجرو هدب بضخ دق ثخ یا 25 ىنلا نا » ةريره ىنأ ثيدح نم دواد وبأ جرخأو
 (ةلس مآ ىخال لاقف) هلو ۰ نيلصملا لتق نع تیبت ی : لاقف هلنقت الأ ليقف « عبقنلا ىلا هافنف «ءاسنلاپ هبشتي اذه
 ىلع لمحیف ركب ىبأ نب نمحرلا دبما كلذ لاق هنأ ردکشلا نبا لسم ىف عقوو « فئاطلا ةوزغ ىف لاح حرش مدقت
 دحاول تاصح ةفوصوملا ةأرملا نأ ردقي مل هنأ بجملاو . ةلس ما یخالو ةشناع یخال : امم لكل هذم لوقلا ددعت
 تااسأو ةلس نب نالسیغ لسأ الو « راصحلا لاح ىف ةيمأ ىبأ نب هللا دبع لئقو + ذئنيح جتفي م فئاطلا نآل « امم
 تدقت دقو « ةداحتسملا نع 2ك ىنلا تا أ و هلع تضحتسا ا زدن فوع نب نہ رلا دجع امجوزت ةيداب هني
 عقودقو ؛ ةرووشم اممم هتصقو ىدوجلا تنب ليا ركب ىبأ نب نمحرلا دبع جوزتو ؛ ةرامطلا بانك ىف كلذ لا ةداشثالا
 اهفصأ انآ : تيه هل لاقي ٹن لاقف ؟ اپه ريض .نم : لاقف هک ةأ ما بط هنأ صاقو ىلأ نب دعس ىف ثيدح
 هل رأ:قماشم نع قنات ىبأ ةياود ىف عفو ( ًادغ فناطلا کل هللا حتف نأ ) هلوق ۰ تيل تءقو صصق هذرف . كل
 لع صرحا هانعم ءارغإ وه (كیامن) هلوق . ااو فط ةورغ ىف كلذ مدقت دقو « ذثهوب فئاطلا رصاءوهرد
 < نالیغ تب ةيداب كتتبرأ دقل فئاطلا کما تحتف دق ول «ةلس نب دامح ةيادد ف (نال.غ) هلوق ٠ ام زا و مليم
 ىف رکذ ةيدابلو ٠ معز وبأ هاکح ةيناتحتلا لدب نونب لیقو ةين تحت مث ةدسحوع رثك آلاف ةيداب طبض ىف فاتخاو
 ناليغ تاب ةيداب ىل- ىنطعأ فئاطلا كيلع هلا حتف نإ لَو نال تلاق ي تنب ةلوخ نأ قعا نبا ركذ « ىزاغملا
 « ققثلا كلام نبا ةدحوم مث ةليقث ةانثم مث ةلمبعي بتمم نب ةلس نبا وه نالیغو « فيقث ءان ىلحأ نم تناكو
 ةفالخ رخاوأ ىلإ شاعو فيةث ءاسؤر نم ناکو « اعإ رأ راتخ نأ لگو ىنا ٠ مأف ةوسن رشع هتحنو لسا ىذلا وهو
 لع ایضع) فاع امناكعأ نأ هائعم كلام نع بيبح نيا لاق (ناعب راتو عبدأب لیتر هلوق . هلع هللا یضر رمع
 عبدألا ركذ نكملا ةدادالو ؛ عيرأ بناج لک ىف امت ر صا ىلإ اهفارطأ غلبت و قئارط عب را اهنطإ ىف یهو ضعإ
 ثيدحلا اذه بقع «تويبلا نم ءاسنلاب نيويشأملا جارخا باب »ىف تب أر مث . ةينامثب لاقل فا رطالادارأ ولف « ناملار
 یہف امنظیب نكع عبدأب ىنعل عبدأب لبقت هللا دبع وأ لاق : رذ ىبأ اور ريغ ىف ةورع نب ماشه نع رخآ هچو ند
 لاق اءاو: لاق مث . دعجتي نيح بنجلاب ةطيمح ال عب رالا نكملا هذه فارطأ ىنعي نایب ربدتو هلوقو « نوب لیفت
 ءاحلا نودب نام هلوقل نأ هلصاحو . ما فا رطأ ةينامأ لقي لل هنال - رکذم فارطالا دحاوو - ةينايثب لقي مو ناب
 لاق « روهمجا هيف همیت روكذملا كلام ريسفتو ؛ نكملا دارا هال امإو فارطالا ظفلب حرصي مل هلو کل امإ نییجوت
 تربآ اذاو ضمب ىلع ابضمب ارسکتم ةزراب أبعضإوم تیزر تايقأ اذاف نكع عبرأ اب ىف اذ نأ ديرب : ىلاطخلا
 اهنطبا نوكي يح ندبلا ةءولع امنأب ابفصو هنأ هلصاحو . ةين ام اهیذچ عطقنم دنع عبرآلا نكعلا هذه فارطأ تناك
 ىلعو « ةفصلا كاتب نوکت ميف ةبغرلا ىف ابلاغ لاجرلا ةداع ترجو ؛ ءاسنلا نم ةئيمسلل الإ نوكي ال كلذو نكع
 ىف یلکسا نبا ركذو . ذئنيح نابجتح نيبدثلا نال ت ودأ اذ] صقن امئاو « ةريدم امفدرو ةلبقم اهم كاذ فرطو اهاجرو امدي یعل ai « عبدأب ىثغ تاق تردأ نإو « تسإ ىثمت تلق تاقا نإ » دءس ئيدح ىف هل وقف اذه
 لثم ماجر نيبو . تنذأ تماکت ناو « تنثت تدمق نا ؛ ناوحفالاک رفثی» نامب ربدند هلوق دعب ةدايز ةروكذملا ةفصاا
 ابافسأ م ةصقلا ذه ىف الم ةوره نع نامور ن ديزل قرط نه یذلا دازو. رخآ روش عم ۰ هوفکلا ءانالا



 حاكنلا باتك - ۳۳۹ ٩۷

 ةياور یهو « نكيلع » ىت مشكلا ةياور ىف ( کیلع اذه ناخدبال لب ىنلا لاتف ) هلوق ۰ « بيسع اهالعأو بیشک

 لخدب ال انبه ام فرعي اذه ىرأ ال: ىنلا لاقف » ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا ةباور رخآ ىف دازو « لسم

 ءادیبلاب ناكف هجرخأو » هرخآ ىف ىرهزلا نع سنوب قیرط نم هتياور ىف لعب وبأ دازو «هوبجأ تلاق . نكلع

 مث ۰ هللا ودع اي املا رظنلا تلغلغ دقل ی ىنلا لاقف د هثیدح ىف اک لا نبا دازو و معطتسي ةممج موب لك لخدي

 انآ : تيه لاقف « ک٤ ةارما بطخ هنا د هيلا ترشأ ىذلا دعس ثيدح ىف عقوو « ىلا ىلإ ةئيدملا نع هالچا

 ام عقلي ىنلا لاقف ةدوس ىلع لدي ناكو . عبرأب ىثمت تلق تربدأ اذاو « تسب ىثمب تلق تلبقأ اذإ : كل اتہلآ

 كلتات كلام يب ىنلا لاقث » ةروكذملا نامور نب ديزب ةياور قو « هافن ةئيدملا مدق الو .. هعنف اركش» الإ ءارأ

 ىلع ثيدح ىف تطبض دقو نيتهجع# « خاخ ىلإ هريسو ۽ لاجرلا نم ةيرالا ىلوأ ريغ نم كبح ال تنك نإ « هلا

 فصي همم امل ءابننلا ىلإ لوخدلا نه هبجح امنا : بابملا لاق « شيرق ىلإ بطاح باتک تلمح ىتلا ةأ را ةصق ىف

 قايس ىفو « ها باجحلا ىتعم طقسبف سانلل جاوزآلا فصي الثا همنف لاجرلا بولق جیمت یلا ةفصلا هذبم ةأرملا

 ىلوأ ريغ نم ةنودعي اوناكو » هلوقلو « انه ام فرعي اذه ىرأ ال » هلوقل اضيأ هتاذإ هيجح اب رعش ام ثيدحلا

 نطفي نم ءاسنلا بج> هنم دافتسی و « كلذل هافنف ةيرالا ىلوأ نم هنأ ىلع لد روكذملا فصولا رکذ ايلف ؛ ةيرالا

 عیب زاجأ نمل ةجح هیفو : بلپلا لاق « رومألا نم ىمأ ىف هب بارتسپ نم داعبإ ىف لصأ ثيدحلا !ذهو « نیما

 عسب ىف رصتقا نم نآب رنا نبا هبقعتو « ثيدسحلا اذه ىف ةيؤرلا ماقم ةفصلا مايغا ةيؤرلا نودي ةفوصوملا نيعلا

 دافتسي ةنأ بابا دارآ اما : تلق . هيف ةلالد الف اقافتا حبلا ةمص ىف فكي م ةفصا نم ثيدحلا ىف عقو ام ىلع ةيراج

 هعازتناو « هدام اذه « أزجأ ةربتماا ةيؤرلا ماقم ماق ىتح فصولا بعوت-! اذاف ةب ؤرلا ماقم موقي فصولا نأ هنم

 اقيرط كلذ نيمت اذإ ىننااو تويبلا نم جارخإلاب ءاسنلاب هستي نم ریرعت اضيأ ثيدحلا فو . رهاظ ثيدحلا نم

 یایسو , اقافتا مارح راتخم دصاق نم ءاسنلاب لاجرلاو لاجرلاب ءاسنلا هبشآو « كلذ بوجو مالا رهاظو « هعدرل

 سابللا باتكىف كلذ لمف نم نعل

 ةبير ريغ نم موحو شبا ىلإ ةأرمل رظن صا( - 6

 شا نع ةورع نع یره زا نع ”ىعازوألا نم ا نع لا مهادا ی ”فاحسإ شی هس ۷

 نوكأ یتح « دجسلا ىف نوبعلي ةشبتحلا ىلإ رظنأ انأو « هئادرب یر علي "ىبلا تبار » تلاق اهنع هللا ةوضر

 « وهلا ىلع ةصيرحلا « "سا ةثيدحلا ةيراجلا رثدَق اور داف. اما ىتلا انأ

 زاوج ىلإ بهذي ناك فنصلا نأ ةجرتلا رهاظو ( ةبير ريغ نم موحن و ةشبحلا ىلإ ةأرملا رظن باب ) هلوق

 بابلا ثيدحو « ةيعفاشلا دنع امف حيجرتلا فلتخاو « ةريبش ةلأسم یهو « هسكع یالخم ینجالا ىلإ ةأرملا رظن

 ناك وأ غولي" نود ةريغص تناك ةشئاع نأب كلذ نع ىورنلا باوج ديمأا باوبأ ىف مدقت دقو < زاجأ نم دعاسي

 نأو هیاع ركعي ام مدقت نكل « نسلا ةثيدحلا ةيداجلا ردق | ردناف و ةياورلا هذه ىف هلرةب هاوقو : باجحلا لبق

 « ةنس ةرشع تس دتموب ةشاعل و عبس ةنس ناك مهمودق نأو ةشبحلا دفو مودق دب ناک كلذ نأ هقرام ضعب يف



 ثيدحلا ۵۲۳٩ ۵۲۳۸۰ ۱ ۳

 وهو « ایت ناوايممنأ » رومكا ثيدحلا ةلس ما ثيدح عنم نم ةجح و « باجحلا دعب كلذ ناكو « ةغلاب یناکف
 هب لاع.ام شک أو « یرق هدانسإو امنع ةلس ما یوم نامن نع یرهزلا ةياور نم نتسلا باوكأ هچرخآ ثیدح
 ملو ةءلس مأ بتاكم هناب هفصإو ىرهزلا هفرمی نم ناف « ةحداق ةلمإ تسياو نام نع ةياورلاب ىرهزلا دارفنا
 هركذ ینلا ثيدحلا ةصق ىف نوكي نأ وأ ةعقاولا مدقت لامتحا نيثيدملا نيب عمجاو ‹ هتياور درت ال دحا هح رب
 ىوقيو «هب رهشیالو فشكب یث هنم ناك هلعلف ىعأ ناك موّدكم ما نبا نوكل هتي ور نم ءاسنلا منع ءىش نام
 « لاجرلا نهارب الثا تابقتنم رافسالاو قاوسالاو دجاسملا ىلإ ءاسنلا جورخ زاوج ىلع لمعلا دارمتسا زا وجلا
 لع لازفا جتحا اذ و « نيةفئاطلا نيب محلا رياغت ىلع لدف ؛ ءاسنلا مار المل باقتنالاب طن لاجرلا سوي مو
 لجرلا قح قدرمالا هجوك وه لب هقح ىف ةأراا هجوك ةروع اقح ىف لجرلا هجو نإ لوقن انسا : لاةف ذا وا
 ءاسنلاو هوجولا قوشکم نامزلا رع ىلع لاجرلا لزت | ذإ « الف ةنتف نكي مل ناو طقف ةنتفلا فوخ دنع رظنلا مرحيف
 ثيدح ثحابم رئاس تمدقت و ۰ ها ورا نم نعنم وأ بقنلاب لاجرلا سال اووتسا ولف « تایقدنم نجر
 ن دیعلا باوب 1 ىف بابلا

 "نهج ول ءاسناا حورخ اپ - ۵
 تجر » تلاق شاع نع هنأ نع ماشه نع ريش ن لع ان فح ءا رنا ىلأ نب ةو رف ازم -- ۷

 ی ىبنلا ىلإ تج رف « انيلع نيف ام ةدوس اي لاو كنإ : لاقف اهفرعف رمح اهآرف اليل مر نب ةدوس
 نكل للا نذَ دق : لوقيوهو هنع عفيف هيلع لزنأف« رم مدي ىف ناو « ىشعتي یئ رجح ىف وهو 4 كلذ ترك ذف
 ْ ۱ نکا ل نجر نأ

 سيل عمجا عج جاح نأ یرعدو۰ اضيأ ةج اح عمج جاوا : لاقو داجأف نیل نبا هیقعل و 6 جاوح لا الو جاح

 نيبو هيب عمجا هيجوت و هح رش مدرن دقوء امج ال ةدوس تج رخو ةدلاع ثبدح بابا ىف فذصلا رکذو ۰ حیحص)

 تاپما نآ هيعز ىف ضاع ىلع بةعتلا كانه ت رک ذو « بأ زحالا ةروس ريس ف باجحلا لوز: ىف رخالا امدح

 ٠ ةدراولا رابخالا ةرثك هلوق در ىف لصاحلاو « تاففلتم تابقتنم نك ولو نیصاذشآ زارب] نہا ع مرحي ناک نينمؤملا
 هدول و كلي یغلا دهع ف دجاسملا ىلإ نچ رم و نفطب و نججح نك نهنأ

mx ۸إذا د 2 ینلا نع هيبأ نع لاس نع ىرهُزاا انثدح نايفص انةدح نا دبع نب لع اشم  

 « اهم الف دجسال ىلا دعا ةأرلا تنذأتسا
 دجملا لا جوراب مجر : نا نبا لاق ) هريغو دچسا ىلإ جورا ف اج وز ةأراا ناذئئسا باب ( هلوق

 طرتش و « رهاظ امهیب عماجلاو , هيلع هساق هن اب قام ركلا باجأ و ءدجسملا ثيدح ىلع بابلا ىف رصتئاو هريغو

 یرابلا حف * ۴ 0۳) ٩



 حاكنلا باتک- ۷ 5 ۳۳۸
 الملا باتک ین كلذ ىف رمع نبأ ثيدح ثحابم تمدقت دقو « ةنّفلا نمآ عيمجلا ىف

 عراض"رلا ىف مال ىلاء رظنلاو « لوخ دا نم لعام بسلا بس ۷

 مع هللا يضر ةشئاع ند هيبأ نع ةورع ی ماش نع كلام انربخأ "فسوی ن 1 "دبع اشو - ۹

 ءا ؛ مقر هللا وسر لأسا ی 4 نذآ نأ تین “لع نّدأتساف ةغاضرلا نم ىع هاج » تلات انآ

 فر ل ینتعضرآ ام« « هللا ةلوسر اب ؛تلقن لاق « ل ین دان مع هنأ لاقف « كلذ نع ناسالم هلل ؛لوسر
 "برض نأ دعب كلذو : ةشئاع تلاق كيلع جلف كلمه : كي لا لوسر لاقف تلاق « ”لجرلا یر لو

 « ةدالولا نم مرحام ةعاضكرا نم مرح ةشئاع تلاق . باج ا انيلع

 بم ی ءاج د تلاق ةشئاع ثيدح هيف رکذ ( عاضرلا ىف ءاسنلا ىلا رظنلاو لوخدلا نم لح ام باب ) هلوق

 نم بسالا > عاضرلل نأ ف لصأ رهو. حاکنلا لئاوأ ف ةافوتسم هبحایم تمد247 دقو « لع نذأتماف ةعاضرلا

 ماكحالا نم كلذ ريغو ءاسنلا ىلع لوخدلا ةحابإ

 امج ابنف ةأرلاٌةأرمل رشا ال باپ - ۸
Ortیفر دومسم ی لا دبع نع لئاو ىبَأ نع روصنم نع "نایفس انث"دح فسوب نب رج شرم -  

 «ابيلإ ”رظني هناک اهجور) اهنهتف ةأرمل را ریبن" ال د يلب وبلا لاق : لاق هنع هللا
 [ ۵۱ : ىف هفرط - ۵۲6۰ ثيدحلا ]

 دبع ةتسمس لاق قيقش ىنثدح لاق شعلا انثدح ىبأ انثدح ثايغ نب صفح ن ره اشو - ۱

 « اهيلإ رظنیهناک اهجورف ابن لا را راهن ال » قلب بلا لاق : لة هلا
 ركذو « ةدايز ريغب ةمجرتلا ف ثيدحلا ظفل لمعتسا اذك ( ارجورل اهتءئتن ةأرملا ةأرملا رشابت الباب ) هلوق

 وهو هللا ديع تم" قیقش ینادح شععالاو « دوعسم نب هللا دبع نع لثاو نآ نع روصنم : نيبجو نم ثيدحلا

 . « دحاولا بوثلا ىف » هتياور ىف ىناسنلا داز ( ةأرملا ةأرملا رشابن ال ) هلوق ٠ لئاو وبأ ود قيقشو ؛ دوعسم نبا
 ةيشخ ىهنلا اذه ىف ةكحلا ناف « عئارذلا دس ىف كلام لصأ اذه ىبباقلا لاق ( املا رظني هنأك اج ورا !متمنف ) هلوق

 قاسنلا ةاور ىف عقوو ‹ ةفوصوملاب ناتتفالا وأ ةفصاولا قیلطت ىلا كلذ ىذغيف روکذلا فصولا جوزلا بجعي نأ
 ثيدح ىف تقبل ةداءزلا هذهو « لجرلا لجرلا الو ذأرملا ةأرملا شا: الد ظفلب ذوءدسم نيا ند قورسم قا راع نم

 ةررع ىلإ لجرلا رظنی ال 0 هظفل و اذه نم طب اب لہو ىبأ ثويدح نم ننسلا باحا و لم هدلیعو هدنع سابء نا

 ىف ةأرملا ىلا ةأراا ىضفت الو دحاولا بوثلا ىف لجرلا ىلإ لجرلا ضني الو ةأرملا ةروع ىلإ ةأرملا رظنت الو لجرلا

 فالخ ال ام اذهو < ةأراا ةدوع ىلإ ةأرااو لجرلا ةروغ ىلا لجرلا راظن مرح هيف : ىووثلا لاق « دحاولا بو"!

 لجرلا ةروع ىلإ لجرلا رظنب يب هبن و « عامجالاب مارح لجرلا ةدوع ىلا ةأرملاو ةأرملا ةروغ ىلإ لجرلا اذکو « هيف



 ۳۳۹ ۵۲۱-0۲ ثيدحلا
 و و و و و و و و و و

 نآ الإ > هيحاص ةروع ىلا رظالا امهم لکش ناچوزلا ینانسب و « لوالا قب رطب كلذ ىلع ذأ ىلا ةدوع لإ 5 رملاو

 ىلإ مهضعب رظن حابب هنأ حیحصااف مداحا امأو « ببس ال ثيح هرکی نکدل زاوجلا حصالاو افالتخا ةأوسلا ىف
 . ةومش ال ثيح زاوجلا نمو « ةجاح ال ثيح ميرحتلا نم انركذ ام عيمجو لاق « ةيكرلا تحتو ةرسلا قوف ال ضعب

 هريغ ةروع نسل مرگد ؛ :ةاصملا یاس و ۽ ةرورضذ دنع الا لئاح ربا نياجرلا ىف رشإ ةافالم مر كثيدحلا قو

 ىف عامتسجالا سائلا نم ريثك هيف لهاستيو یولبلا هب معت امو : ىذوونلا لاق « قافتالاب ناک هندب نم عضوم نا
 بجو « هريغ رصإ نع هروع نوصا نأو هريغ ةروع نع اهریغو هدب و هرظن نوص) نأ هيف نم ىلع بجيف مالا
 هريغ وا هست ىلع فاع نا الإ لوبقلا مدع نظب راكنالا مس الو ٤ هيلع ردق نمل كلذ لعف نم لع راكنالا

 ةرابطلا باتک؛ ىف باول اذه لئاسم نم ريك مدقت دقو « ةنتف

 ىادن ىلع ةليلا نفوطأل لجرا لوق سیساپ - 9
 لاق » لاف ةر ره ىبأ نع هيبأ نع سواط نا نع ی انربخأ فازا ۳ ان لح "دوم یر مل ۲

 هل لاقف . هللا لیبس ىف لناقی امالغ ةأرما لک ل ۰ سا ةثاع ةليلا نفوطأل : مالسلا امهيلع دواد نب ناملس ۰ ۶ و 0 ۳ امل 7 ت
 ولا لاق . ناسنإ فصنر ةأرما الإ نم دل لو « نوع فاطأف « یساو لقب رض فا ءاش نا لف : كلما 0 ف ۰ 2 ی شو 00 ۲ ی

 « رجال یّجرآ ناکو « ثتح | هللا ءاش نإ لاق ول: هلل
 لس £ ها لع راد نم باب ۳ ةرابطلا باتک ین مدقت ) یاس ىلع ةليللا نفرطال لجرلا لوق باب ( هلوق

 أدتبا نا الإ تاجوزلا ىف زوج ال كلذ نأ ةبدمحا ةميرشلا ىف مكحلاو « ةجرتلا هذه ىنعم نم بيرق وهو « دحاو
 انئدح ) هلوق . كلذب نيضرو هل “ذأ اذإ زوجي اذکو « رفس نم مدقب وأ ةدحا و ةمفد جوزت نأب مسقلا لجرلا
 ال از ىلاسنلا دنع یربنملا سابعو سم دع دی نب درع هش قازرلا ۵,۶ نع هاور دقو ناليغ نيا وه ) در

 قرتسم كلذ ىف فالتخالا ناب ءايبنالا ثيداحأ نم مالسلا امهلع دواد نب ناجاس ةجرت ىف مدقن و « ةاما نيوسل »

 فلختي 1 یا 3 كثدح 1 1 ةءاورلا هذه ف هلوق : نیا نا لاق . ثيدحلا ةيقب حرش عم فال نيب عملا ةيفيكو

 ديك أملا لزت وأ : تاق . كلذ ىلع فاح ناعاس نركب نأ لهتحو : لاق ۽ نی نع الا نوكي ال نا نال « هدأ م

 رظأ هو ¢ ریسالا مالک للغ لعز هانئتسالا زاوج لعاب لدتساو 6 نيل ةلرتم ل نفر ال 0 هلوق نم دافتساا
7 9 

 ءانئتسالا لاضتا نأ هنم دافتسي : ةعفرلا نبا لاقو ۰ ىلاسعت هللا ءاش نا روذنلاو ناع الا باتك ىف هحاضيإ قاس

 :نیهلا غارف لبق هدصقي مل ناو هيف رؤي بل اپ

 مهنا رک نيلي وأ م وخ نأ فا تا لاطأ اذإ اليل هلهأ قطب ال . ساپ - ۰

orfلاو امهمف هللا ىضر هللا دبع نب” اج تعمس ؛ لاق راثد نب براحم انثدح مش أنثدح مآ اشم -  

 « ئررط ”ّلهأ لجرلا "ناب نأ ةركي إب عننا ناکد
 دبه نب رباج حمس هلا یا نع "نایلس نب ما انربخأ هلا دبع ان ربخآ لئاقم نب دم اشرح - ‰4



Eحاکشلا باتک - ۷  

 اليل لمآ "ترطب الف بیا ك دحأ لاطأ اذإ : ك هللا ؛لوسر لاق » لوقي هللا

 م وختو » ىف ماب اذك ( pe سناب وأ مهلوخت نأ ةفانع ةبيغلا لاطأ اذإ اليل هلهأ ىت رظي ال باب ) هلوق

 يج وتو هركذأس ام لع امف میل حیحصلا ىف درو لب : تلق ء امف نونلاب باوصلا نينلا نبا لاقو « ممتارث عر

 ىلع یراخبلارصتقاف هجا ردا ىف فاتخا نکل « هقرط ضم) ىف بابلا ىف هدروآ ىذلا ثيدحلا ظا ةمجرثلا هذهو ءرهاظ

 رب اج نع براحم نع ىروثلا نايس نع عيكو ةءاور نم هاچ دف , ةمجرتلا ىف هتعقب لمعتسا و هعفر ىلع قفتملا ردقلا

 ی نب ركب ىنأ نع لسم هجرخآ  مهتارثم بلطي وأ مهئوختي اليل هلهأ لجرلا قرطي نأ علم هقا لوسر یہ » لاق
 نايف نع رخآ هجو نم ةناوع وبأ هجرخأو « كلذك نايفس نع میم ىنأ ةا ور نم یاسنلا هجرخأو هنع ةبيش

 ذه ىردأ ال : نايفس لاق » هرخآ ىف لاق نکل ه نایفس نغ یدپم نب نمحرلا دبع ةياور نم لسم هجرخأو . كلذك

 ءوذرملا لد ارصقم براحم نع ةبعش اور نم ملم هفاس مث موتارثع بلطي وأ ا مأ فب دیا ىف

 اور ىف ىذمرتااو دحآ دنغ عقوو « ةلزلا یهو ةرثع عمج ةثائلاو ةلمبلا حتفب مهتارثع» هلوقو « ىراخبلا ةياورك

 . مدلا یرج مدآ نبا نم ىرحي ناطيشلا ناف تابيغملا ىلد اوجلت ال د ظفلب رباج نع یمشلا نع ی رخ قيرط نم

 ودغ مبین ناکو ءاليل هلها قرطي ال ناك لِي ىنلا نأ د سنآ ثيدح ىف (اةورط هلهأ لجرلا ىتأي نأ هركي) هلوق

 لاتو « ةلفغ ىلع هريغ نم را رفس نم لمللاب ء یا منهلاب قوراطلا : ةذللا لهأ لاق « لسم هجرخأ « ةيشع وأ

 شیح ةيناثلا ةاورلا ىلع مالكلا ىف جملا رخاوأ ىف هريرقت مدقت اكازاج الا راهلاب لاقي الو قراط لیلا, تآ لكسا

 ٠ برضلاو عفدلا قورطلا لصأ :ةذالا لهأ ضعب لاقو « ةمطافو ايلع قرطو ثيدح هنمو « اليل هلهأ قرطي ال لاق

 ليقو « بابلا قد ىلا ابلاغ جاي ةنال اقراط ليللاب الا یسو . اباجرأب اهقدت ةراملا نال قيرطلا تيم كلذبو
 نع مدأع قيرط ىف هلوقو « اقراط هيأ یالا یھ هيف نكسإ لالا ناک ايلف 0 هنأر قرطأ هنمو نوكسلا قورطلا لصأ

 1 ىنا ةلع نأ ىلا ريشي ةبيغلا لوطب هيف دييقتلا « اليل هلهأ قراعب الف ةينلا کدحآ لاطأ اذا و رباج نع ىعمتلا
 زانو ال اليل عجريو ارام الثم هتجاحل جري ینلا ناكاملف ءامدعو ًادوجو هتلع عه رودي مكسحلاف « ذئايح دجوت

 بلاغ ةبيغا لوط دعب مجم ىذلا ع ةف « موجحلا نم نمآلا ةئظم ةبيغلا لوط ناك ةببغلا ليطي ىذلا نم رذح ام هل

 . امهتيب ةرفنلا بيس كلذ نوكرذ ةأرملا نم بولطملا نيزتلاو فظنتلا نم ةيمأ ريغ ىلع هلمأ دج نأ اما « هرکی ام

 نم نخ ؤو « ةثعشلا طشتع و « ةبيغملا دحتسآ كد هلوقب هدعب یذلا باپلا ثيدح ىف هلو-ةب كلذ لا راشآ دقو

 أ امو « امن هترفنل اببس نوكي ام ىلع اهنم علطي الا ةفظنم ريغ اف نوک ىتلا ةلاحلا ىف ةأرملا ةرشابم ةهارك
  مهتارثع بلطتب و ممتوختي نأ د هلوقب كلذ ىلا راشأ دقو رتدلا ىلع ضرع عرشلاو ةيضرم ريغ ةلاح ىلع اهدي
 و ةعرخ نبا كلذب حرص دقو « ىا اذه هلوانتي ال الثم اذك تقو ىف مدقي ةنأو هلوصوب لهآ لعأ نم اذه لمف

 زذؤي نم لسرأو « ءاسنلا اوقرطت ال : لاقف ةوزغ نم لب ینا مدق » لاق ربع نبا ثيدح نم قاس مث ؛ هح

 الع] مدن: ريغ نم ةرغ ىلع هلأ رفاسملا قوراع نع ى7 هيف : هب هلل عفا ةرمج ىلأ نبا لاق « نومداق مهنأ سانلا

 الجر هلمأ دنع یأرف مهضعل فلاخ يقو : لاق ثيدحلا ىف ةراشالا هيلا تعقو ام كلذ ف بدسلاو « همودقب مه هم

 ل هلا لوسر یبن د لاق رع نبا نع ةعزخ نا هجرخأ ثيدح ىلا كاذب راشأو . ها هتفلاخم ىلع كلذب بقومف



 ۳:۱ 0۲۱ ۵۲۱۳ ثيدجلا

 لاقو هون سايع نبا شرب لوح نم هجرخأو ۳ هركي ام ہت آسا عم دج و امهالک نالجر قرطا ¢ الم ءاےذلا قرطن نأ

 اليا هتأما یتا ةحاور نب هللا دبع نا و ر اج نع برام ثيدح ىف حقود« الجر ها ما عم دجو ایهالکسف و هيف

 هچرخآ « اليا لمآ لجرلا قرطب نأ ی : ىنلل رکذ ايلف فیل 1 املا راشأف الجر اذن ۱ مط ةأرما اهدنعو

 نیب كلذ یعار عراشلا نال < نیچ وزلا نیب اصوصخ باعشلاو داوثلا لع ثحلا ثدحلا فو. هح وک ق ةناوع وأ

 ق ءىش رخآلا بويع نم هنع نم ال امهتم دحاو لک نآ یح هرتسب ةدامال ترچام ىلع امهم لك عالطا عمم نيجوزلا

 قب رطب نيجوزلا ريغ ىف كلذ ةاعام نوكيف هنع هسفن رفتت ام ىلع علطي الد قورطلا نع ىهتف كلذ عمو « بلاغلا

 ضي رحتلا هيفو « ةقلخلا ریمغت نع ىهللا ىف الغاد سيل ةأرألا هب نرزتت ام هوح و دادحتسالا نأ هنم خو و «ىلوآلا

 لسااب نظلا ناظلا هوس بجو اا ضرعتلا كرت ىلع

 1 2 8 هلى
 ىف ی لا لوسر عم ثنكو لاق راج نع ىلا نم ا نم و دسم شی ج ۰۳:۵

 لس نا ل ودرب انأ اذاف ةتفتلاف « نخ نم "بكا ر ینقحاف  ف وطق ۱ رخ ىلع تا il املف ¢ رةرزغ

 الهف : لاق ٠ ابيت لب : تلق بی مأ تجوزت (ركيف : لاق . سرب دمع ثيدَح ىنإ : تلف ؟ كلجمیام : لا

 تم یک - ءاشء ىأ اليل اواخدت یتح اوليمأ : لاف لشد انبَهَذ انمدق املف : لاق . كبءالتو اهبءالت ةيراج
 لولا ىندي «رباج اي سینک "سيكل » ثيدحلا اذه ىف لاق هنأ "لا ینثدحو لاق . « ةييل دحتساو « ةئمّتلا 1 ۳ کک ۶۰ 0 7 ل 8

 نب رباج نع ىبعشلا نع رايس نع ” ةبعش اح ررفعج نب دع انثدح ديل ولا نب دع شو - ۷

 و و 7 تا - ۳ م 2 : هو 0

 طشنمو ةبيذلل "رحمت قح كالهأ ىلع لحد الف اليل تاخد اذإ » » لاق ب ىلا نأ اممء تا یخر هللا دبع

 نع رباج نع بهو نع هللا ديبع ما « سيكلا سيكلاب ”كيلعف : للي ا :لوسر لاف : لاق ٠ مش

 سيكسلا ىف هو یہا

 ال عامباب دالیتسالا دصق ىلع ثحلا دارملا وأ « ةجوزلا عاج نم راثكستسالاب ىأ ( دلولا بلط باب ) هلوق
 . هرکذاس اک سیکلا ريسفت لا راشآ یراخبلا نکل اع رص بابلا ثيدح ىف كلذ سیا و « ةذللا درجم ىلع راصتفالا

 دلولا | وبلطا » لاق همفر براع نع رخآ هجو نم « نيلهالا ةرشاعم باتک ١ ىفىاقونلا ورمع ونأ جرخأ دفر

 حتفب ( رايس نع ) هلوق . دانسالا یوق لسرم وهو و رقاعلاو م ايو « نيعآلا ةرقو بولةلا ةرع هناف هوعّدلار

 ىف اذكو « رايس ا؛دح لاق » مشه نع نامعنلا ىبأ نع تابیثا جوز” باب ىف مدقت دقو « ةيئاتدتلا ديدشتو ةلمبمل

 قيرظ نم ة:اوع ىنأ ةباور ف (یمشلآ نع) هلو . راس انأبنأ مثه انئدح قرودلا بوقمپ اث دحر هدعإ ىذلا بابل

 ۳۳م ی د انثدد رايس مس انثدح » مشه نع نامعنلا نب څر

 واخدت ىت>) هلوق . « تاریثلا جوز" باب ىف هحرش مدقت دقو « انهجر ىأ ءافلا فيفختو فاقلا حتفب ( لَ ین

 0 نع ېم لاو اليل لوح دل اب يالا اذه نيب عما ىلإ ةراما هیفو ) را سفن ف ريسففتلا اذه (هاشع ىأ الپ



 حاتمنلا باتک ۔ ۷ ۳

 ىف ةرمعلا باوبأ رخاوأ ىف مدقت دقو ؛ هثانلأ ىف لوخدلا یهناابو لیلا لوأ ىف لوخدلا صالاب دارملا نأب اليل
 هلوق . كلذ لعش مل نع ىلا و ‹ هل اودا همدم, لمآ لعأ نا اليا لوخدل اب صالا نآ امشب علبا قب رط

 لاق « مثه وه « ىنثدحو » لئاقلا ( دلولا یی « راجا, سکس سیکلا : ثيدحلا اذه ىف لاق هنآ ةقثأا ىثادحو )

 . ميشه ثيدح رثأ ىلع ةبعش قي رط دروآ ةثآأل ةبعش نع ةدايزلا هذه لمح ايثه نأ ىلإ راشآ ىراخبلا نأك : ىلوعامسالا
 نأ دمتعلاو , ظفللا رهاظ ىلع راج وهو ها یراخبلا وأ ميشه وه « ىنثدحو » لئاقلا : لاقن یامرکلا برغأو
 ىأ موذقلا لوالا لوخدلا ىنمم ( كلهأ ىلع لعدن الف اليا تلخد اذإ ) هلوق ٠ ل.ءاسالا هيلا راشآ اك میشه لئاقلا

 نب دمع نع کلا نب هللا دبع نب دمحأ نع ىئاسنلا ةياور ىف ( لاق لاق ) هلوق ۰ تيبلا لخدت الف دل تاخد اذا
 اذإ 2 هللا لور لاقو لاق » هظفل و رفمچ نب دم نع دو هجرخأ اذكو « وارلا تايئاب « لاقو لاق » رفعج

 هللا دبع ( سيكلا ى هلي ینلا نع رباج نع بهو نع هللا ديبع ههبات ) هلوق ۳ سکدلا سیکد اب كياعف تاخد

 هدرفلل هلا ديبع لا اهس هنكل بهو وه ةقيقحلا ق عباتملاو « ناسيك نبا وه بهوو « یرمعلا رع نا وه
 کد 6 بايلأ دوصتم ةيفو الوطم ثيدحلا اذه ناسيك نب بهو نع قع) نب دگ یور دق مع , بهو نع كاذب

 عم تنكو هلوأ ثيدح ءانثأ ىف عوببلا لئاوآ ىف ةلوصوم تمدقت رمع نب هللا ديبع ةياورو « هئيب أس اك رخآ ظفلب
 ةيداج الفأ » هلوقو رباج حيوزت ةصق هيفو « اهلوطب لما ةصق ىف كيدحلا ركذف « ىلج ی طب أف ةازغ ىف لر ىنلا

 ءارغإلا ىلع اممف ختفلاب سیکملاف هلوقو « سيكلا سیکملاف تمدق اذاف « مداق كنا امأ  هيفو « كبعالتو اهعالت

 نسحد قفرلا ىە سیکلا نركب دقو * رذلا ى انه سیکلا : ىباطلا لاق غامبا كرت نم ريذحتلا ىلع ليقو

 نع زجملا نم رذحلا دارأ : هريغ لاقو . القع دلولا بلط لغج هنأك « لقعلا سيكسلا : یارعالا نيا لاقو . قتل
 ههیج وتو عاملا سيكلا نأب ثيدحلا اذه حب رخت دعب هجي ىف نابح نبا مزج : تاق . عاملا ىلع ثح ةنأكف عاملا

 نيح انلخدف : رباج لاق و هيفو « اسیکالبع لءعاف تمدق اذاف و قعع) نب دمع ةياور ىف هلوق هد ویو « ركذام ىلع

 تيف :لاق . كن ودف « ةعاطو اعم : تلاق , اسيك المع لمعأ نأ یتمآ ملم هقا لوسر نا : ةأرملل تلقف « انيدمأ
 «لسنااو دلولا بلطي سیکلا هريغو ىراخبلا رسف : ضايغ لاق . هحر ىف ةجزخ نبا هجرخأ « تحبصأ یت اعم

 ساک : یاسکسلا لاقو . اسيك أدل و دا و ساکو , قذح هلع ىف لجرلا ساک : « لاعفالا د بحاص لاق . حيمص وهو
 دهاشلاو « انه دارملا سيل هدرج« هنکل « ىناطخلا ركذ اک لقملا“سيكلا لصاو . ها سيكدلو هل دلو لجرلا
 : رعاشا لوق لقملا ةب دازي سيكلا نوکل

 اح ناو ايك ناف لاجرلا ىلع هضرعي ءراا با رغشلا امتاو .

 عبا نم ق+الاو  تواا دما 4 لو هفت ناد نم سیکلا و ثیدح هنمو  لقعلا دض وهو قاب هلباقف

 " ةلطفلا هب دارلاف « سیکلاو جملا یتح « ردقب ءىش لک » ثيدح امأو « اهاوه هسفن

 ةثمشلا طثتتو ةبيذلل حس صا - ۲

 ىناَخ نم بك ار ینقجلف « فوطق یل ريعب ىلع تاجعت «ةنیدلا نم بيرق انك انلق ام « وَرَ ىف عي ىلا عم



 ثيدحلا ۵۲۸۷ - ۰۲٤۸ ۱ ۳۰۶۳

 ب هلا لوسرب نأ اذاف تفنلاف « لبالا نم ءار "تن ام ندح أ كىريعب راسف « همم تناك ةزتمب ىريعب سقف

 : تلف لاف ؟ ابی ما اركبأ : لاق . معن تلف ؟ ت جوزا : لاق سرعب دبع ثیدح ىنإ هللا لوسراپ : تاقف
e , : ۱2 ۰  

 اليا اولد یتح اوليما ۽ لاقذ « لخدنل انبهذ انمدق املف لاق ؟ كبعالتو اپ معالت ركب المأ : لاق . 5 لب

 « ةبيذلا دحتسنو « ةئعشلا طعم کما  ءاشع یا -
 ىف ثيدملا حرش مدقتو ؛ ةرمعلا باوبأ رخارآ ىف كلذ طبض ( ةثءدلا طشامتو ةبيغملا دحتسن باب ) هلوق

 لبق ىذلا بابلا

 ( ءاسنلا تار وک یلعاورهظی مل - لوق ىلإ - نرتوعبل الا نيتنيز نی الو) اپ - ۳
 ىووُد ۳۳ ىأب "سادلا فاتخا » لاق مزاح ىلا نع نايف اندح دیعس ”نب بینک اش - 4

 “ىنا رباحصا نم قى نم رخآ ند ناکو یدعادلا ەس نب "لمس اولأسف 1 دخآ موب و نا "لوسر حرج

 هجو نع مالا "لسفت مالسلا اهیلع ةمطاف تناك « ىنم هب لعأ دحأ سانلا نم قب ام : لاقف  ةنيدللا برب

 «ځرج هب یشف « ىف رغ ریصح ذخاف « هسر یک ءالاب أي لكو

 رپاظت ةداب زا هذو یایال تاروع د هلوق لا رذ ىبأ ةءاور ف ) نما وعبل الإ نهنيز ندبب الو باب ( هلو

 عقوو . زاید نب ةیلس وه ( مزاح ىنأ نع ) هلوق . ةنييع نبا و٠ ( نايف- ) هلوق . ةجرلاو ثيدحلا نيب ةقباطملا

 هيف ( لا سانلا فاتخا ) هلوق . دابجلا رخارآ ىف مدقت « مزاح وبأ انثدح » نایفس نع هقا دبع نب ىلع ةياود ىف
 هب یوادب ىذلا ناف « اذه لثم ىف یتح ءیش لك فری ىنلا لاوحأ نومبتي اوناک نمباتلاو ةباحضلا نآپ راعشإ
 ند ناکو) هلوق . كلذ دهاش نم اولأس یتح هيف | وددرف كلذ عمو ¢ ارهاط ناك اذإ هيف محملا فلتخال حرجلا

 رضآ یف ا ناکف هم دملا امأف ' ةذ دزآ ريغب و م داب ةباحصلا نم قب نگ زارتحا هيف (ةئيدملاب ةب احصا نم قب نم رخآ

 تل نيذلا ةباحصلا نم امآ و 2 ةباحصلا قدعو ةيؤر هل اهالکو « دريل نب در عيب رلا نب دوم دوه نب لهس ةابح

 كلام نب سنا قبأ ةن دملا ریه امأو 6 حیحصلا ىلع كوس ن لوس الإ لدايح ةشدلاب قب ناك و ىلا نم مرصامس

 قپام ( هلوق ' € حالص نبال كثدحلا مولع » لع مالکلا ىف كلذ ىلع مالكلا توعوتسأ دقو « اهريغب هريغو ةرصیل اب

 لاعتسا ريك نكلو هم قا نوكي نأ یا از هدم لما دحأ قا نوک نآ ىف هنأ هرهاظ ) ید هب لأ ددأ نمانال

 نوک اذه هنم ضرغلاو « دحأ ةوزغ باب » ف ثيدحلا حرش ىلع مالکلا مدقق دقو ءاضيأ لثملا ىف ف بيكرتلا اذه
 ىف رکذ نم رئاسو امبأل اهتنيز ةأرملا ءادبا زاوج یهو الا قباطيف ما اه نم كلذ ترشاب مالسلا اهيلع ةمطاف
 اهتم كالا نأب بيجأو « پاجحلا لبق تردص اال هذه ةمطاف ةصقب جاجتحالا یاطلفم لکشتسا دقو , الا

 . اهناتعنب اممال لیقو '. مالا ةلرنم لاخلاو بالا ةلرنم لزنم ما نا املا ةراشالاب امهركذ نع ینغتسا هلأ باوجلاف

 ام ع ةييش ىبأ نبا هجرخأ « اهاغو اب دنع اهرامخ وا راا عضل نأ كلذل اهركو 6 یمشااو ةمركعاهلاق ٤ ام,دلول



 حاکنلا باتک - ۷ ۱ ۳
 فيفختلاب مهضعب ةطبضو « ءارلا ديدشتو ةلمرملا مضا ( قرأ ريصح نخ اف ( هل ٠ روما امیفلاخو

 کنم للا اونایی | نیذاو ) باپ - ۶
 نا تەم » ر ساع نب نج را رلب۶ نع ا انربخأ نا ادع ا دمع ی رجا شر — 4

 ىناكم الولو « من : لا ؟ رم وأ ىحضأ « ديلا هب هللا لوسر مم تدهش : لجر هلأ امهنع للا ذر سابع

 5 ۰ ةماقا الو ناذأ كذب لو ¢ بط م ىلصف هللا لور جرخ *لاق ت رش نم ی - "هتدپشام هڼم

 «لالب ىلإ نمدي نوقواحو نوماذآ ىلإ يوهم نہنیارف « ةفدصااب "نهمأو « نه رک ذو “نافع وف ءاسنلا ی

 « هتیب ىلإ "لالبو وه ”مفترا 9

 مورد ءاتشلا ىلع لوخدلا ىلإ ةيدذلاب موكح ناب دارملاو 0 عيمجلل اذنك( محلا اولی م نذلاو باب) هو

 الولو ) هلوق . ىروثلا وه نايفسو ‹ كرابملا نا وه هللا دبعو « یزورلآ ود ( دم نب دو اح ) هلوق ٠ نمايإ

 <« ىرغص نم» یخ رسا ةياور ف عقوو ؛ تان هيف (هرُهص نم ىنعي) هلوق 1 ىلا نم ىتأزذم یا (هنم قاکم

 لا ) هل اهرسكب یوهیو وا ولا حتفب یوه هلوأ حتفیو واولا رسكب ( نیو نهتيأرف ) هلوق ٠ لصالا ىلع وهو
 هيب ىلا لالبو وه عفتدا مث ) هلوق ٠ (لالب ىلإ ) كلذ ىأ ( نعفدي ) هلو ٠ ىلحلا نجرخي ىأ ( نوقولحو نہناذآ
 نم عقوام سايع نبا ةدهاشم انه هنم ةجحلا و ؛ نس دیملا باتک ى قوس ثب دحاا حرش مدت دقو : عجر ىأ

 رظأ هيفو حارشلا ضم) باجا اذک « نيولا كلم نم ناكف لالب امأو « هلم ناجی مف اره ناکو لنج ءاےذلا

 ضعب ذسخا دقو . تارفسم نهدهاشب ةلاحلا كلت ىف نوكي ال نأ زوج ةنأ باوجلاو . ارح ذتنیح ناک ه 3

 طب لالب و ثيدحلا یور اراج نأ جتحاو 6 ذکر ةيدنجالا هجو هود ینجالا زوج : لاقت هرهاظب ةيرهاظلا

 نرفك أو نیهوجو روبظب الإ كلذ ىتأتيال هنأ لاحلا رهاظو « نهنم ذخالا هو

 ةليلا مسرعا له : هبحاصل لجرلا لوق اپ - ۵

 باتملا دنع ةرصامتا ىف هتنبا لجرا نطو

 تلا ةشئاع نع هيأ نع ماه ی ن را دبع نع "كلام انربخأ ةفاسوب نب لا دبع اشو ۰

 اک لا لوسر ناکم الا كرحتلا نم ین الف « ین رصاخ یف هد ینذعاطی لجو ر + و یا 2 تال / د ف عا" ماش و ها یا رو

 « یذخف ىلع ةسأرو

 هبحاصا لجرلا لوقو » انه هحرش ىف لاطب نا داز ( باتعلا دنع ةرصاخلا ى هتنبا لجرلا نمط باب ) هلق

 نم لوالا نكرلل قباطم وهو « اممم ركب ىبأ ةصق ىف ةدام ثيدح هيف ركذ : ريالا نبا لاق « ةليللا متسرعآ له
 « تالاحلا ضعب ىف ینژتسم نيرمالا الك نأ امهنبب عماجلا نأ ةرج نم اهم ىناثلا نكرلا دات سيو : لاق , ةمجرتلا
 ةلاح ريغ ىف عوام هلهأ عم هل ىرج امع لجرلا لاژسو « بردأتلا ةلاح ريغ ىف عونع هتنبا ةرصاخ لجرلا كاسماف
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to 

 جلا لجرلا لوق باب و هظفل و ةمدقم ىتاغصلا ةخسذ ىف ةدابزلا هذه تدجو : تاق ٠ ةراشبلا وأ ةيلسقلا وأ ةطسالا
 ودو هيلا راشأ ىذلا ثيدحلا هيف بتكسيل اضایپ لخا فتملا نأ ىل زظ ىذلاو . « 2 لجرلا نمطو » هدعبو
 كلذ ابتکو امییدلو توم دنع يلس مأو ةحلط ی ةصق ىف كلذ عقو دقو « « هيلع لدي ام ايش وأ « متسرعأ له»
 ظفلا اذهب قأيسو « معن لاق ؟ ةليللا تسرعا » لاقف قي ىنلا ةحلط وبأ كاذب رخ , اممم تابو ىشعت ىتح هنع
 « ناطلساا نود هلأ بدأ نم باب » ىف دودحلا باتك ىف هحرش ةيقب ىنأيسو نيعلا مضب وه « نمطإ » هلوقو « ةقبقملا باتکل ئاوا ىف

 اهتم قلعلا ؛ اًيدح نيرشعو ةيئامثو نيتثام لع ةعوفراا ثیداحالا نم حاكنلا باتک لمتشا (ةمتاخ)
 صلاخلاو اثيدح نوتسو نانئاو ةئام ىضم ایفو هيف هنم ررکلاد « ةلوصوم ةيقبلاو ن وعبرأو ةمخ تامإاتملاو
 هذه ريش ر سابع نبا ثيدح : یهو اديدح نبرشعو نينثا ىوس اه<رخن لء لسم هقفاو ؛ اثیدح نوتسو ةئس
 : اداو یازت ول و ةشلاع ثدحو 6 تنعلا فاخآ باش » ىلإ ةر ره ىبأ ثادحو « ءأسن اهزكحأ ةمالا
 لمس ثیدحو ؛ «عبرأل ةأرأ کت » ةريره يأ تیدحو « « كوخأ انآ امن] ركب وبأ لاقف ةشلاع بطخ د ثيدحو
 ثيدحو « « عبس بسللا نم مر> » سابع نبا ثیدحو مکنپ نأ باطخ نإ ىرح اذه : اولاقف لجر رم »
 سابع نا ثيدحو ؛ اهتعو ةأرملا نيب عملا ف رباج ثيدحو « قلعم وهو « اماغكي نم ىلإ هتبدير لب ىنلا عقد »
 ريسف: ىف سابع نبا ثيدحو ؛ قلعم ةعتملا ف ثيدحلا « اةفاون ةأرماو لجر اميأ » ةلس ثيدسحو « ةعتملا ىف
 « امور ىف مادخ تنب ءاسنخ ثیدحو «« ءاحنأ ةيبرأ ىلع حاكتلا ناكر ةثئاع ثيدحو , ةيطخلاب ضيرعتلا
 « < وبلا مبجعي راصنالا ناف» ةشئاع ثيدحو « سرعلا ةحيبض فدلاب برضلا ركذ ىف ذوم» تنب عيبرلا ثيدحو
 تنب ةيفص ثيدحو « هيلع قفتم هتيقبو قاعم وهو ؛ « ایلع لغد ملس مأ تابنحي رم اذإ ناك» سلآ ثيدحو
 ءراجلا مارک ] ىف ةرب ره يأ تبدحو « قلعم وهو ةيلولا ىف ىنعي « ب یا تقوي م د تیدحو « ةملولا ىف ةبيش
 نم هیفو . ءاسللا رجه ةصق ىف سابع نبا ثيدحو « قلعم وهو « تببلا ىف الإ رجهال » ةديح نب ةيوأعم ثيدحو
 لما لاعت و هناحیس هقاو « ارثأ نوثالثو ةتس نيمباتلاو ةباحصلا نع راثألا

 ۶ ورا
 باتک- ۸

 ١ - ةّديلا اوصخأو « نیت" نهوقلطف ءاسنلا مقلط اذ ينا اب ) ىلاثت هللا لوف بيسإب ( .
 نيدهاش دهشیو ؛ ماجر ريغ نم ًارهاط اهقّلطيت نأ ةئسلا ”قالطو . هانذلعو هايظفح : ”هانيصحأ

 اع هللا یضر رم نب هللا دبع نع » عفان نع كلام ىنث دح لاق هللا دبع نب ”ليعامسإ اشو ل ۵۲٩۱
 ”كلذ نع إب هللا لوسر باطخلا نب رع "لس ی هللا ,لوسر لمم ىلع ”ضئئاح "یهو هتأرما قاط هنأ
 مب كسمأ هاش نإ مهر مم "ضجح مث "ربطت قح امك م ءاهعجاريلف هر : ب هلا لوسر لاقف

 ىرابلا خت + ٩ 614 - م



 قالطلا بانک - ۸ ۳6

 «ءاسنلا امه قطن نأ لا رمآ ىتلا “دملا الا « سمت نأ لبق قام ءاش ناو
 لاسرالا وهو قالطالا نم قتشم قاثولا لح ةغالا ىف قالطلا ( قالطلا بانک محرلا نحرلا هللا مب ) هلوق

 دارفآ ضعبل قفاوم وهو ؛ طقف ع وزلا ةدقع لح عرش فو لذبلا يك ىأ ريخلاب ديلا قلط نالفو . كرتلاو

 اپحتفب و ماللا مضو ءاطلا حتفب ةأرملا تقلط و . هرب رقتب غرشلا درو لهاج ظفا وه : نيمرحلا مام] لاق . ىوخالا هل ادم
 مضب امهف عراضلاو . ةدالولاب صاخ وهف تففخ ناف ؛ ةليقثلا ماللا سکو هلوأ ضب اضيأ تقلطو « حصفا وهو اضيأ

 وأ ابجاو وأ اهورکم وأ امارح نوکی دق قالطلا مث امهف قل اط ىبف : ماللا ةنک اس اةلط ةدالولا ف ردصملاو « مال
 « لاحلا ةماقتسا عم باس ريذب عفو اذإ عقل یاثل امأو ءر وص هلو ادب ناكاذإ ایفف لوالا امآ « ازئاج وأ ابودئم

 هادف سما ا امأو « ةفيفع ريغ تناكاذإ افق عبارلا امأو « ناكملا كلذ ىأراذإ قاقدلا ام روع ىف كلاثلا امو

 عاتمتسالا ضرغ لوصح ريغ نم اهتثؤم لمحت نأ ها بطن الو هدر ال ناک اذا امم هريغ هروصو ىوونلا

 ندوقلطف ءاسنا متةاط اذا ىنلا ایا اب ىلاعت هللا لوقو ) هلو : هرکب ال ةروصلا هذه ىف قالطلا نأ مامالا حرص دقف
 مض ةدارا ىلع وأ اهظمت عملا ظفاب بم ىنا باطخ ( .اسنلا مقلط ذا إل ىلاعت هلوق امأ ( ةدعلا اوصحأ و نیتدمل

 هيلع ىنلا صخن « قيلأ ىئاثلاو « كتءال لف ىأ لق راما ىلع وه ليفو . هتمأو ىنلا اأ اي ريدقتلاو « هيلا هتمأ
 , اذک اولمفا نالفاب موقلا ريمال لاقي اک باطخلاب معو همدقتب ًارابتعا هتمأ ماما هنال ءادنلاب مالسلاو ةالملا |

 دنع یآ ) نمتدمل )2 هلوقو . هرهاظ ىلع هلح نكي الو « امزج قيلطتلا متدرأ اذا ىأ 14 مقلط اذا ( هلوقو

 اهيأ اي إل ىلاعت هلوق ىف دهاجم لاق « ربشلا نم تیقب ةليلث هتيقا لاقي اك تبقونل ماللاو « ةدملا ىف نیعورش ءادتبا

 هجو نمو . ميم دنسب ىربطلا هجرخأ « نهتدع لبق ىف ؛ سابع نبا لاق < نوتدعل نهوتنط ءاسنا) مقلط اذا ىنلا

 أرقو : رع نبا لاق هثیدح رجآ ىف رمغ نبا نع ريبرلا ىبأ ةياوز نم لسم دنع عقو اذکو؛ كلذكاهأرق هنأ رخآ

 نامو "دا نع اضيأ ةءارقلا هذه تلقنو « نمتدع لبق ىف نهوقاطف ءاسنلا متقلط اذا ینلا اع أ اب تلي هللا لوسر

 (هانظذح هائيصحأ) هلوق ۰ كلذ ىف نایب ديزم بابلا ىف رمع نبا كيدح فاسو « مريغو نيسملا نب لءو رباجو

 سباپ المل ةدملا تقو ءادتبا ظفح مالا دارااو ؛ یدساا نع هانعم« یرباطاا جرخأو « ةدميع یا ريسفت وه

 یربطاا یود ( ماج ريغ نم ًارهاط ابقلطي نأ ةنسلا قالطو ) هلوق - ةاراا كلذ ىذأتتف ةدملا لوب سالا

 عمج نع هجرخآ و « عاج ريغ نه ربطلا ىف : لات € نیت دما نهوقلط ) ىلاعت هل وق ىف دوعسم نبا نع حح دنسب

 اودبشأو ال یلاعت هلوق نم ذوخأم (نيدهاش دیدی و هلوق اضيأ ىذمرتا دنع وهو . كلذك مدعب نمو ةباحصلا نم

 نيرجابملا نم رفن ناك » لاق سابع نبا نع هيودرم نبا هجرخأ ام حمل هلاکو ؛ حضاو وهو ( کنم لدع ىوذ

 ثلاث مق لاو « یعدب و « ىتس ىلا قالطلا ءابقفاا مش دقو « تازنف دورش رغب نوءجاربو ةدع ريغأ نوقاطي

 ءال مآ تلجأ اهرمأ نيبتي لو هيف اهعماج ررظ ىف وأ ضيحلا ىف قلطي نأ ىتاثلاو . مدقتام لوالاف . هل فصوال

 ىتا لماحلاو ةسيالاو ةريغصلا قیلطت كلاثلاو . عاخلا هل فاضأ نم منم ةقاط ىع ديزي نأ هل فاضأ نم مو

 اطاوسب علخلا عقو اذا اذکو « رمالاب ةلاع نوكست نأ طرشب هجو ىف اهنم لا ژل عقد اذا اذكو «امتدالو برق

 ضي لماحلا انلقو مدلا تأرو الماح تناك ول ام اهم : روص شام ا نالط مرت نم یثتسیو « قالط نإ انلقو
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 ىف كلذ عوقو قفناو ىلوملا ىلع کاملا قاط اذإ امنمو « ةدالولا برقب عفو نإ ايس الو ايعدب ابفالط نركي الف
 قاط هنآ) هلوق . لمآ هاو علخلا كلذكو « قاقشلا عفر اقيرط كلذ نيمت اذإ نيكحلا ةروض ىف اذكو ؛ ضیا
 نع رع نب هللا دمبع ةباور نم هدئعو « هل ةا ما قاط ريع نا ناو عفان نع ثوألا ةءاور نم لسم ف ( دنا ما

 : هلم یف ىووالا لاق « رمع نبأ نع ني ریس نب سآ نع ةيعش هاور ىف اذکو اما تقاط» ربع نا نع عفان

 نكسا « ةباحصلا درج » ىف ىهذلا موم هدعب نم ةعاج یوولا نع هلة و « شاطاب نبا هلاق رافغ ثتنب ةئمأ اعا

 رافغ اهوبأو نوت مث ميلا رسکو دلاب ةنمآ ىف یذلا اهدزوأو . بيذهنلا تامهیم دارآ هنأ كف : هناممم ىف لاق
 رايعلا ديعس عمج ةبيتق ثيداحأ ىف شياءاب ن | دنقسم 56 ىنكلو « ءافلا فيفختو ةمجعملا ريكي ةظب نبا هطيض

 میم مث ةحوتفم ةلمرع, لوصألا ضخب ىف اهتبأر اذك م راع تب ةنمآ ها ما قلط مع نبا نأ ةعيمل نبأ هيف دنسب
 هللا دبع نأ عفان نع ثيللا انئدح سأوب اندح و لات دمحأ دنسم ىف هتيأر ام كلذ نم ىرفأو « لرآ لوالاو ةليقث
 « ثيدحلا ءابعجارب نأ هرمأف ؛ راونلا هتآرما قاط هللا دبع نا هللا لوسر اي : رمع لاقف « ضثاح یهو هتأرما قلط
 نع ناخيشلا سرق دقو « املاج ر نم بدؤالا دمت نبا وه دجآ خيش سو و « نیخ.شاآ طرش ىلع دائسالا اذهو

 ىف ( ضئاح یهو ) هلوق . داون امةاو ةنمآ اما نوكي نأب عملا نکع و , امهدنغ مست مل نكل و ثيللا نع ةبيتق
 « ضئاح اهمد ىف هو هنارما یناط هلأ رع نبا نع عفان نع رفمج نب ديملا دبع قيرط نم خبصأ نب مساق ةياور
 (زاهقا لود دبع ىلع) هلوق . امضیح ىف هنارما قلط هلآ ربع نبا نع نابم نب نومیم قيرط نم قبلا دنعد
 ام ءانغتسا كلذ اورکذب مل ةاورلا رثكأو « رمع نبا نع ريبزلا ىبأ ةياور نم لسم دنع هلثمو كلام ةياود ىف اذك

 ةقيلطت م عفان نع يللا دازر « هدبع ىف عقو كلذ نأ مزلتساف « جالي هللا لوسر كلذ نع لأس رمع نأ ربخلا ىف

 قا رط ند سم دنع عقو اذکو ها « ةدحاو ةنلعت هلوف ىف تملأ دوج » هرخآ ىف لاقو < ملم هج رخ ةدحاو

 نأ رمأف ضئاح یهو ائالث هتأرءا قاط رمع نبا نأ مهتأ ال نم ىنثدح ةنس نرشع تاگحم » لاق نيريس نب دمع
 یدک « تبث اذ ناکو ريبج نب سو بالغ ايأ تقل ىح ؛ ثيدحلا هجو فرعأ الو مبمجتآ ال ینکف « امجار

 لاق یمشلا قیرط نم باد ىنطقدادلا هجرخآ و « ضئاح یهو ةةيلطت هنأر ما قاط و ةنأ ةثدك ربع نبا لس هنأ

 ةتأرمأ قاط د هنآ رع نبا نع نسحلا نع ىاسارخلا ءاطع قيرط نمو ةدحاو ضاح یهو هتآرما رم نبا قاط »
 قأفو عفان نع بئذىبأ نبا ةباور ف (كاذ نع ب هللا لوسر باط | نب ربع لأسف) هلوق ۰ ءضئاح یهو ةقيلطت
 نع ريبج نب سا وب نع ةداف ةءاور نم فنماا نامش اذکو « ىنطترادلا هچرخآ « كلذ هل یکذف ىنلا رع

 ةناور ىف هدنع اذکو « ريمج نإ سوت نع نب ريس نب دم نع لوبع نب ساون ةياور نم ملم دنع اذکو « رع نبا

 نع » ريفا ىف مدقت اک هتباور ىف یرهزلا هيف دازو « ةروكذملا یعشلا ةياور ىف اذكو « رع نبا نع سراط

 ىود نم لجأ وهو ؛ملاس ريغ ةياور ىف ةدايرلا هذه رآ و « قلي هللا لوسر هيف ظيفتف , هريخأ رع نبا نأ اس
 قبسب مل رهأ ىلع ظیفتلا عقب ملالاو .هنع ىبنلا مدقت ناك ضیحلا ىف قالطلا نأب راعشإ هیفو ٠ رع نبا نع ثيدحلا
 هنأ و ضبحا ىف قالطلا كح فرع نوكي نأ لايتحال كلذ نم لاؤسلاب رمع ةردايم كلذ ىلع ركعب الو . هنع ىبنلا
 ابابق اور : مآ نوك نال لمشع رمع لاؤس : ینرعلا نبا لاق « كلذ هل حقو نم عنصر اذام فرم لو هنع ىونم

 نمسفنأب نصيرتي ال هلوقو ( نوتدعل نهوقلطف ]) هلوق نآرفلا ف ىأر امل نرکی نأ لمتد ٠ لغيل لأسف ابلثم



 حملا نع لأسيل ءاج یمن مع ىنلا نم عم نوكي نأ لمتح و ؟ ال مآ ءرق اذه نأ لمي نأ دارأ ( ءورق ةثالث
 یهتفم ناكحف ارهاظ ناک عنملا ىضتقي ىذلا ىنعملا نال امإ و ىنلا ظ.فت و : ديعلا قيقد نبا لاقو . كلذ دعب

 ( امعجاريلف هرم ) هلق ۰ هياع مزع اذا كلذ ىف ری ىنلا ةرو اشم لاحلا یضتقم ناك هلال وأ « كلذ ىف تبثتلا لاحلا

 عام هناف ؟ ال مآ كلذب مآ وه له ءىثلاب سالاب مالا نأ یهو ‹ ةيلوصأ ةلأسم هب قاعتي : دیعلا قيقد نبا لاق
 اسمآ سیا ءىثلاب مالاب سالا : لاةف بجاحلا نبا اهركذ ةلأسملا هذه : تلق . هرهأي نأب هرمأف ء هرم رمعل لاق
 هللا أ نم كلذ مهف : اولاق ٠ لعفتال دبعلل كلوق ضتاني ناكاو ٠ ايدعت اذكب كدبع سم ناكا ناك ول انل « ءىثلا كلذب

 درجت ثيح وه امت] الا نأ لصاحلاو : تاق . غليم هنأ ملل انلق . لعفا نالفل لق هريزول كلملا لوق نمو هلوسدو

 یفینیو ؛ الف یا رومألا غلبي نأ لولا روءاملا رمأ لوألا رمالا نأ ىلع لدت ةنيرق تدجو اذإ امأو « آلا
 لوألا رمالا ناكنإ : لاقف نيرمآلا نيب قرف نم مهمو ۰ فالخلا عفتريف ليصفتتلا اذه ىلع نيقيرفلا مالك لذني نأ

 لدتسا یذلا ليلدلا نم دافتسم وهو « یوق اذهو ءالف الإو هل رمآ وف ىناثلا رومأملا ىلع محلا هل غوسي ثيحب

 ديغب هريغ كلم ىف افرصتم ريصي الثل هيلع هل كحال نم رمأ اذ الا ایدمتم نوكي ال هلال « ىنالا ىلع بجاحلا نبا هب

 كلمأ رهأو )ىلاعت هلوق هنمو « نيب رفلا ىلع فيلكتلا ناطلس هيف دجوف قوماملاو الا ىلع ک اح عراشلاو « هنذإ

 هلل يذلا یفتسا اإ ربع ناف ‹ بابا ثيدح هلئمو « ةالصا اب هدب لها هللأ 5 هنم مهي ۳۹ لک ناف 4 ةالصلاب

 نآ ىف ةضاو ةنيرقلا ناف , طااغ ومف ةلأسملا هذجل ثيدحلا اذوب لثم نف « هب هئبا مزليو ةب هرمأي ام لثتول كلذ نع
 ةباور قو « اممجارت نأ هرمأف د عفان نع بو اور ىف عقو اذهلو « غيابتلاب ارومأم ناك ةنئاكلا هذه ىف رمع

 مسل ةياور یو « ابءجاديلف » ملاس نع ىرهزلا ةياور قو ربع نيا نع سواطو ريببج نب سنو و ن ریس ن سآ

 نع ثيللا ةياور ىفو ءابءجاريل » رمع نبا نع دیب زا ىبأ ةياور ینو « للي هللا لوس هرمأ اک هللا دبع ابعجاأرف د

 لعفلا ىناثلا ىلع بحي هنأ , بيرقتلا ه ىف ىزارلا میس مالك ىضتقا دقو «اذهب ىف رمأ ملي ینلا نافد رع نبا نع عفاف

 هللا نأ قحلا : «لوصحا د ىف ىزارلا رخفلا لاو . اءظفل هدنع فالحلا عجرف ارمآ هتيمسن ىف فالحل امنو امزج

 رمالا ناك كءلع بجاو وبف ديز ك-يلع بجوأ ام لک ورمما لاقو اذک ورع ىلع تبجوأ ديزل لاق اذإ ىلاعت
 نمو مب هللا لوسو نم رداصلا رمالا نيب ةقرفتلا هنم ذخ وی نأ نكمي اذهوو : تلق . ءىثلاب ارمأ ءىثلاب رمالاب

 . ىف تبث اک هريمأ ةعاط بجوأ وهو هتعاط بجو أ هللا نال بجو هريغ هب رأی نأ ادحآ لوسرلا رمآ امیف , هريغ

 روظت مهيفو « الف هدمب نم هريغ ااو » ىنعاطأ دقن ىريمأ عاطأ نمو « هللا عاطأ دوز یعاطآ نمو حيحصلا

 ااو ءبلطلا كلذ ءاضتقا ىف ذدرم نأ ىغبذيال : دیعلا قيقد نا لاقو : بجاحلا نبا اهلا راشأ ىلا ىدعتلا ةروص

 ةلالدلا ىف نایوتسپ امهنأ ىنعمي ؟ال وأ رمالاب مالا ةذيص مزاول ىه له: رمالا ةغيص مزا ول نآ ف رظني نأ ىغبذي

 اررهد ثيدح فالخلا اذه اجماع ىنينا ىتلا ةلأ ملا لصأ ناف « نسح وهو : تلق . ال وأ دحاو هجو نم بلطلا ىلع
 مملو ىلع هجوتم بلطلا امو ؛ بوجولا مهلع هجتي الف نیفلکم اوسيل دالوالا ناف «عیسا ةالسلاب مدالوأ
 رمأ نم ضرع ان اذهو ؛ لوألا رمآلا ا واسم سولو قيرظلا هذجب دالوألا نم بولطم وبف « كلذ ۸و دمی نأ
 باطلا نأ لصاحلاو . بالا ثيدح ىف ىتلا ةصقلا فالخ وهو « فاكملا ريغ ىلع رمالا هجوت عانتما وهو جراخ
 لبق نم رومأم ىناثلاو اضع انلبم لوالا فلسا ناك ءىش لمفب رخآ افلكم رأي نأ فلكل هجوت اذإ



 ۳۹ ۵۲۵۱ ثيدحلا
 ب هتنیا لوسرل هلوقو « اذک ن يح ىف اذك ةالصب مورمو د ةياصأو ثربوحلا نب كلام هلوقک اذهو « عراشلا

 باطخلا هجوت نإو , ایام ناکهلثتع لف كلذب ىناثلا لوالا رمآ اذاف « ةريثك هرئاظنو « بستحتاو ريصتلف اهرم »
 نم رمأي نأ رمآلا هيلع هل نم رمأب عراشلا ريغ نم باطخلا هجوت وأ فلكم ريغ رمأی نأ فلكمل غراشلا نم
 فالتخالا ابن اش ىتلا ىه لوالا ةروصلاف « ءىثلاب ارمأ ءىثلاب رمالاب رمالا نكي مل هيلع لرل رمأ ال
 ایدعتم رمالا نوكي نأ امف روصتي ىتلا یه ةيئاثلا ةروصلاو . نايبملا اورمأي نأ نايبصلا ءايلوأ رمأ وهو
 «ةعجاراا بوجو ىف فلتخاو . نامتسملا هقاو ةلأسملا هذه ىف باطخلا لصف اذبف « ىناثلا رمأي نأ لوالل هرمأإ
 حاكيلا ءادتب ا نأب اوجتحاو , ةيحتسم املأ - روما لوق وهو - هنع دوهشلاو « ةياور ىف دمحأو كلام هيلا بهذف
 لاق نا« ةجحلاو « ةبجاو امن ةيفثحلا نم« ةبادسحلا و بحاص حمص نكل « كلذك هتمادتساف بجبال
 ىدا ولف « ةيجاو هيف حاکنا ةمادتسا تناك ضیحلا یف امرح ناک ا! قالطا ن3 و ۰ ام رمالا دورو بوجولاب

 تربط اذ] میم ببشأ لاقو « اضيأ ةمجرلا ىلع ريج : ةباحصأ رثک أو كلام لاق تربط یتح ضیحلا ىف قاط ىذلا

 رهژب ال هيف اپسم دق ربط ىف قاط ول هن او « ةمجرال نأ اهثدع تضقنا اذإ املأ ىلع اوقفتاو : ةمجرلاب رمالا یبتا
 اوقفتاو « امجو ةيعفاشلا نم یطانحلا هاکح دق تباث هيف فالخلا نکا , هريغو لاطب نبا هلقن اذک ء اهتعجارمب

 ( اکسل مث ) هلوق . بابلا درطف رفز نع لقنام الإ ةمجارملاب رم مل ضئاح یهو لوخدلا لبق قاط ول هنأ ىلع
 ابءديل مث » عفان نع رع نب هللا ديبع ةياور ىف ( ربطت مث ضيحت مث ربطت ىت> ) هلق . هتمصع ىف اهب رهتسپ ىأ
 دنع اذكو « عفان نع بويأو ثيللا ةياور ىف هوش و « اهقلطيلف تربط اذاف یرخآ ةضيح ضيحت مث « رهطأ ىت>
 ديو نب دمحم ةياور نم لسم دنعو ؛ لاس نع یرهزاا ةءاور نم امهدنع اذككو <« رائيد نب هلأ دبع ةيآور نم لسم

 ىتح , ىور امنا عفان ريغ : یمفاشلا لاق « الماح وأ ارهاط ابقاطبا مث « اپهجاریاف هزم » ظفلب ملاس نع نمحرلا
 لاسو نيريس نب سنأو ريبج نب سأوي هاور « قلط ءاش ناو كسمأ ءاش نا مث . امف ابقلط ىتلا ةضيحلا نم ررطآ
 نه ةدايزاأو ءدواد وبأ كلذ ىلع هبن دقو « عفان ةباورل ةقفاوم ملاس نع ىرهزلا ةياور نكمل , لاق (ک وهو : تلق
 كاذب دارأ نوكي نأ لمت« : یعفاشاا لاقف كلذ ىف ةكحلا ىف فلتخا دقو . اظناح ناكاذإ امس الو ةلوبقم ةقثلا
 لعق یهو امةيلطت نوکیل مات ضيح مث مات رباعي ايف ارقلط ىتلا ةضرحلا دعب امت رتسو نأ - عفان ةياور ىف امي یا -
 لمحلل كسميف بغرب ذإ حنص ا لهاج ريغ وهو لخلاب هيلع دعب امقیلطا نوکبل وأ ءضرح وأ لمح ام] امتدع
 ضرغل ةعجرلا ريمت ال نأ هيف ةكحلا : ليقو . هنع فكنت نأ لماح ريغ قالطلا تل آس تناك نإ نركيل وأ
 بمهذيف ابعما< دقف « اممم هماقم لوطي دق هنال « ةعجرلا ةدئاف تروظ ابفالط هيف هل لحي انامز ارکسآ اذا « قالطلا
 ابقلط ولف « دحاو ءرةك هيف ابقلط ىذلا ضیحلا ىلإ ىذلا ربطلا نا : لیقو . ایکسمیف ابقالط بیس نم هسفن ىفام
 فلتخاو . ىناثلا ربط ىلإ رخأتي نأ مزلف  ضیحلا ىف قالطلا نم منتع وهو ؛ ضيحلا ىف قلط نك ناکسل هيف
 « عملا اما نامجو ةيهفاشل هيفو . ةعجرلاو قالطلا اهيف حق و ىنلا ةضرحلا لپ ىذلا ربطا ىف اهةيلطن زاوج ىف
 : لي هعيتو « طیسولا ىف ىلازغلا ةرابعو . ثيدحلا ىف ىتلا ةدايزاا رهاظ هیضتنپ ىذلا وهو « ىلرتملا عطق هبو
 ىف ةيمبت نبا لاقو ۰ بحتسم ريخأتلا نأ ىضتي ةيكلاملا مالكو . نابجو ؟ ربطلا اذه ىف قلطب نأ زوج له
 ةيفنحلا بتک قو. كاذ زاوج  دمحأ نع ىأ  هنعو , ةعدب هناف هل بقعتملا ربطاا ىف اهقنطإ الو : ءد رحنا »



 قالطلا باتک ۸ ۵«

 اف , ضرحلا لجال تاك اس« ميرحتلا نأ ذاوجلا هجدو « عملا دمو فسوي بأ نعو « زاوجلا ةفينح ىلإ نع
 ربظلا ىف (مقالط زوجي اكو « هدعب ىذلا ربطلا ىف زوج اک ربطلا اذه ىف اہقالط زا مرحتلا بجو» لاز تربط
 اجار دق ناك ةضيحلا كلت بقع ابقلط ول دنآ اهتمو « نیمآ الا ججح انرکذ دقو < ضيحلا ىف قالط مدقتي مل نإ

 ربطلا كلذ ىف ابکسع نأ هرمأف اك اس اهامس اذملو ةأرملا ءاوبال تعرش اهئاف ةمجرلا دوصقم سكه اذهو « اهقلطيل
 عداشلا نأ كلذ دیژپو « قالطلل ال كاسمالل ةعجرلا نوكدتل ربطت مث ىرخأ ةضيح ضيحت یتح هيف قلطبال نأ و

 3 ديلا ديغ اور ىف هلوقل « هیف امقلط یذلا ضیحلا لب ىذلا نرطلا ف e) نأب رمآ سح یا اذه دكأ

 هرمأ دق ناكاذاف ءابكسمأ ءاش ناو ابقلط ءاش ناف یرخآ تربط اذ ی اهكسمأ تربط اذاف اچ ار نآ ردي رام

 مث ) هلوق ٠ هيف امعماج ربط ىف قالطلا نع یا تبث دقو ؟ هيف امقاطإ نأ هل حيلي فيكسف ربطلا كلذ ىف ایکس نأب

 نب هللا ديبع ةياور ىفو « امس« نأ لبق امقلطب مث » بويأ ةءاور ىف (سمب نأ لبق قلط ءاش ناو دعب كسما ءاش نا
 ناف » اس نع ىرهزاا ةياور فو « ثيللا ةياور ىف هوحنو « ایکس وأ ابعماجي نأ لبق امقلطیلف تروط اذاف و رع
 وأ ارهاط ابقاطيل مث د ملاس رع نهرلا ديع نب دمت ةياور فو « امت نأ لبق ارهاط ابقاطيلف ابقلطي نأ هل ادب

 ةيف ةكحلاو . مرح ال ةناف ل+ | ربظ اذا ام هيف عماج ربط ىف قالطلا مجرحت نم ىثثتسا نم ةدايزأا هذ كس و ءالماح

 هطوا ىف ةبغرلا نمز لا نمز ناف اضيأو ۰ قالطلا ىلع مدني الذ ةديصإ ىلع كاذ ىلع مدقأ دقف للا ربظ اذا ةنأ

 حكن نأب هريغ نم ناک ولف , قلطملا نم لا نوكسي نأ كلذ لو « امنع هتبغر ىلع لدي هيف قالطلا ىلع همادقاف
 « ايعدب نوكي قالطلا ناف امجوز | لطف هنم تاح م ةبءشإ ةح وكنم تّدطو وأ ابقاط 2 اط وو انز نم الماح

 لاق « هنم لماحلا ىف اك ةدعلا ىف قالطلا بقع عرشت الف , سافنلا نم ءاقنلاو لدا عضو دءب عقت قالطلا ةدع نال

 تربط اذإ : ضئاح یهو هتجوزا لاق نم نأ ىلع ليلد « قلط ءاش ناو كما ءاش نإ مث و هلوق ىف : ىباطخلا
 « هكرتو قالطلا عاقيإ نيب هفالط عوق و دنع اريغن وکي ىذلا وه ةنسال قاظملا نال « ةنسأل اةلطم ن یکیال قااط یناف

 ىلع ربي له قاط ولف , روما حرص هوا مارح هيف عماج نبط ق قالظلا نأ ىلع « نی نآ لبف » هلوقب لدتساو

 نود ضئاحلا ىف هرابج) منع درهشلاو « !مهيف ةيكل الا ضعب هدرط ؟ ضئاح یهو ارقاط اذإ الع رج اک ةعجرلا
 ج احلا عجترا رصأ ناف « ك احلا هبدأ عنتما ناف « ةعجرلا ىلع ربي : ضئاح یهو امفاط اذإ امف اواقو « رهاطلا

 اضئاح اقلط اذإ ةعجرلا ىلع ربي دراد نعو « زارجا امرأ مه ناتياور كاذب ؟ اهؤطو هل زوج لهو . هيلع
 نع ةحاط لآ ىلوم نحراا دبع نب دم قيرط نم ملسم ةياور ىف عقوو . دوج وهو ؛ ءاسفن اقلط اذإ رب الو

 هل ادب ناف د یرهزا نع ىرهزاا ىخأ نبا قيرط نم هتياود قو « الماح وأ ارهاط اهةلطيل م » سع نبأ نع ماس

 ربطتلا وأ مدلا عاطقنا  دارلا له ارهاط هلوقب دارملا ىف امقفلا فاتخاو « اطبح نم ارهاط اهئاطيلف اراط, نأ

 ناماس نب رمتعم قيرط نم یااسنلا هجرخأ امل « ىناثلا حجارلاو « دحأ نع ناتياور امهو « نیا وق ىلع ؟ لسغلاب
 الف ىرخالا اهتضيح نم تاستغا اذاف « اهعجاريلف هللا دبع رم د لاق ةصقلا هذه ىف عفان نع رع نب هللا ديبع نم
 نم غرفتیو « هيلع لمحیاف « تربط اذاف م هلوقل رسفم اذهو « ابكسميلف ارکم« نأ ءاش ناو « ابقاطي ینح | مس

 لصاحلاو . اضيأ فالخ هيف ؟ لاستغالا نم دبال وأ ٠ ةعجرلا عفترتو مدلا عاطقناب ىنعةنت له ةدعلا نأ اذه
 .«ةمذلا ىف ةالصلا بةر و موصلاو لسغلا ةحصك مدلا عاطقن اب لوزب لوالا : ناعون ضیحلا ىلع ةبترملا ماكحالا نأ



 ۵۲۵۳ 0۲۵۱ تدا
۳۵۱ 

 لوالا عونلا نم نالطلا نوكي لبن ¢ نجلا ف یبللا زارجو فارظااو ةالصلا ةحصك لسهل اب الإ لوربال قاثلاو

 لوق وهو « یتس لماحلا قالط را ىلإ بهذ نم « الءاح وأ ًارهاط امنلطیل مث د هلوقپ كس و ؟ ىناثلا نم وأ
 ىأ ( ءاسنلا اهل قاطو نأ هقا رمأ ىنلا ةدعلا كلتف ) هلوق ٠ ىعدب الو یسب سیل هلأ ةاور دحا نرعو « رورمجلا
 ىف رمعم حرصو ( نوتدمل نهوقلطف ءاسنلا متقاط اذ ىنلا اہ اب ) ىلاعت هلوق یهو ةبالا دارا نايب !ذهو : نذأ
 ىلا ارقو » ربع نا لاق لم دنع ريب زا ةباود فو 3 و ینلا نع مالكا اذه نأب عفان نع بوبأ نع ةتباور

 ىف اسةالطب زمالل رارطالا ءارفالا نأ ىلإ بهذ نم هب لدتساو « ةنالا ( ءاسنلا ملط اذإ ىنلا اما اي هبي
 یه الف  ءورث ةالث صابر ةفلطملل لعج دقو « نہ دع هادتبا تقو ىأ ) نیندعل نهوقاطن 2 هلوقو « ربظلا
 . رلا دبع نا هلاق « رارطالا ءارقالا نأ لع هيف نرذأملا قالطلا وه ربطلا ىف قالطلا نا لاقو ضرحلا ىف قالطلا نع
 ىلامت هلا .اش نإ اذه لی ىذلا بابلا ف رمع نيا ثيدح دئاوف ةيقب ركذأ»و

 قالطلا كل ذب دمت ضئالا تقال اذإ اپ - ؟

ooقلط 0 لا “رم "نا ”تفمس 0 لاق "ن روم ی نا نع بش ای لح ربرح 8-3 ”ناملس شم -  

 ؟ « ف : لاق ؟ Ee : تاق . اهمجاربل : لاقن ےب ینا هر 5 ذف 6 ضئاح "یهو هلأرما رع نا
۰ 

 نإ هتیأرا : لاق ؟ بستم : تاق . اپمچاریلف هرم » لاق رم نبا نع ريټج نب سنوي نع ةداتق نعو م - 5 7 94 . م ۹
 » قا رجع

 : لاق ۳ نا نعد ريَجَج نب رلیعس نع بو ان لو ثراولا دبع اندج | رسم و اشو - ۳

 ت ل له تی
 سواط نع ميدق فالخ !مفو ؛ ةلأ لاب کحلا تب اذک ( قالطلا كلذب دتمت ضئاحلا تل اذا باب ) هلوق

 : لاف زا ىنلل رع كلذ رکذف « ضئاح یهو هنآرما رمع نبا قلط : لاق ريع نبأ تعمس لاق نیریس نب سنآ نع ةبمش ) هلوق . كلذ نع رع نبا لأس نم لاؤس أشأ مث نمو عقبال هنأ امهريغو ورمع نب سالخ نعو
 ىف دحأ كلذ نيب « رمع نبا هل لوقلاو نیریس نب سن وه « تلف » لئاقلا ؟ ( هذ : لاق ؟ بستم : تلف . اممجاديل
 دبع قإ رط نم لسم هقاس دقو « رفعج نب دمحم یب رام نم لس هجرخأ اذکو , ةبعش نع رفمج نب دم نع هتیاور
 نم لسم هدرفأ دقاو « ةداتق نع ةبعش ةياور نم رهو « لوصوم وما « نيريس نب سنأ نع » هلوق ىلع ففوطعم وه ( ریبج ن سن وب نء ةداتف نعو ) هلوق . كلذ دعب ,ركذأ اکالرطم نیریس نبأ نع نايلس یا نب كلملا
 ( ابعجاريلف هرم : لاق رمع نأ نع ) هلق . « ريبج نإ سو تمم و ةداتف نع ةبعش نع رفعچ نب دم ةياور
 هدرفأ ثیح لسم هقاس دقو « نيديس نب سنا قايسب ءافتکا یراخبلا هرصتخا دقو « قمحتساو رجب نا تارا و ىجمشكلا ةياود ىف ( هتيأرأ لاق ) هلوق . یبج نإ سنوي وه لئاقلاو , هلوأ مضب وه ( بستح تلق ) هلق . هقايس نم نيبام ىوس نيريس نإ سنا اهرکذ ام وحن ةصقلا کح ريبج نب سنوي نأ هدارمو ؛ هرصتخا اذكم



 الملا باتک- ۸ مو

 «ابعجأ را : لاقف هل كلذ رکذف للي ىنلا رمص ىتأف ء ضئاح یهو ىتأرما تقاط : لوقب رمع نبا تعم ه هظفلو

 .« قمحتساو رحب نإ تيأرأ ؟ هعنعام : لاق ؟ ام بسحفآ : رمع نبال تاق لاق . اهقاطيلف ءاش ناف تربط اذاف

 نبأ لأس » ةنأ هلوأ ینو هنم منا هركذف « ةبعش انثدح الاق ريكب نب هللا دبعو رفعج نب دمع انثادح د دمحأ لاقو

 قو اهتدع لبق ىف اهقلط اهفالط هل ادب نا مث امءجاريلف هرم لاقف  هيفو  ضئاح یهو هنأر ما قلط لجر نم رمع

 دقو « قمحتساو زج نا :تيأرأ , معن : لاق ؟ اقالط كلذ ابقالط بستحتفأ : رمع نبال تاق لاق . اهربط لبق

 دع لرف : تاق » هيفو هلوطب ةداتق نع مامه ةياور نم قايسلا اذه وحن اذه دعب یذلا بابلا رخآ ىف ىراذبلا هقاس

 دم قیرط نم «ضئاحلا ةمجارم باب ه ىف ددملا با وبأ ىف ىتأيسو « قمحتساو رمي نا تيأرأ : لاق ؟ اقالط كلذ

 «قحتساو رج نا تيأرأ : لات ؟ ةقيلطتلا كلتب دتعتف : تاق د هسيفو ارصتخم ريبج نب سفوي نع نيريس نا

 ضئاح یهو ةنأ سما لجرلا قاط اذإ : هل تاقف د هظفلو الوطم نيديس نب دمع نع رخآ هجو نم لسم هجرخأو

 . هلثم قابلاو « هيلع بستحتفأ : تلقا » هل ةياور یو « قمحتساو رجب نأ وأ ؟هف : لاف ؟ ةقباعتلا كلتب دم

 ةءلصأ ءاملا نوکت نأ لمت و « بستح مل نإ نوكي اف ىأ ؛ ءافتكا هيف مابفتسا وهو « اف هلصأ «هفد هلوقو

وق: ملا دبع نبا لاق , كلذي قالطلا عوقو نم دبال هناف مالکلا اذه نم فک ىأ رجراا لاقت ةلك یهو
 نإ ل

 كلذ نم لهو : لاق هن أكف « اهب دنمیآ د لئاسلا لوقل ًاراكذا ؟ اهب دنمب مل اذإ نوكي ءیش ىأف هاثغم « هف و رمع

 كلذ نرکیآ ةب تأي لف قمحتسا وأ « همقي مف ضرف نع زب نإ ىأ « قمحتساو زج نا تيأرأ ه هلوتو ؟ دب

 هلبب وأ هقح قالطلا هنع طقسیا قمحتساو ري تكا تيأرأ ىأ «فذح مالكلا ىف : یاطخا لاتو ؟ هل ارذع

 نبا زجعي مل ىأ ام ىنعمب ةيفان « نا » نوكت نأ لمتحم ینامرکلا لاقو . هيلع مالكلا ةلالدل باوجلا فذحو ؟ هرج

 ءاتلاو « ررظأ هانعف نأ فلا تفپ ةياورلا تناك ناو : لاق . نون الو لفطب سيل هلال « قمحتسا الو رع

 قالطلا كح هنع طقسیف ازجاع قحأ هريصي العف لعف ىنءملا : لاقو باش2ا نبا هلاق ةحوتفم قمحتسا نم

 دقو . ضاح یهو هتأرما قيلطت نم هلدف ام قلا فلكت هنأ ىلإ ةراشإ هيف ءاتاو نیسلاو « هقح وأ هرج

 لاقو . هجو« وهو < لعف اه هوةمحتسا سانلا نا ىأ « لورجال اینیم ءانلا مضب لوصألا ضءل ىف” عقو

 مف هلتء دقن وأ قالطلا عاقيا نع ۳ سآ ىلا ةمجارملا ىف 6 ىنغي « قمحتساو زج نأ د هلوق یەم : بلباا

 بستحت نأ دبالف« كلذ نع هللا یبن دقو ؟ ةةاطم الو لعب تاذ ال ةقلعم ةارلا قبنآ ةمجرلا هنم نكمت

 ناکام هب تأي لف قمحتساو همقي لف هق رخآ ضرف نع زج ول هنأ ا « اببجو ريغ لغ ابعتوأ ىلا ةقيلطتلا كلتب

 «جرختسملا» ىف يعن ىبأ مالك رهاظ وهو ؛ رذ ىبأ ةياور ىف اذک (رمعم وبأ انثدح) هلق ٠ هنع طةسيو كلذب رذمب

 نبأ نع ) هلوق ٠ الصأ ىنسنلا ةياور نم ثيدحلا اذه طقسو « ليعامالا مزج هبو « رمعم وآ لاقو د نيفابللو

 دبع نر دمصلا دبع قيرط نم مع وبأ هجرخأ دقو « باسما نم هلوأ ملعب وه ( ةنیلطتب ىلع تبسح : لاق ربع

 « كلذ نع ۳ ینلا ربع لأسف هلآ یم قلط نيح ىنعي » دازو ارصتخ یراخبلا هجرخآ ام لثم هيبأ نع ثراولا

هنال قالطلا عقب مل ضناحلا قاط اذإ لاقف رهاظلا لهأ ضعب ذش : ىووتلا لات
 ةيبنجألا قالط هبشأف هيف نوذأم ريغ 

 ىنعي لالضلاو عدبلا لهأ الا كلذ ىف فل اخال : ريلا دبع نا لاتو . ضفاورلاو جراوخلا نع ىناطملا ہاکحو

 نب ميهاربا ىنعي ةياع نبا نع هريغو ىبرعلا نا هاکحو ذوذش وهو نیمباتا ضمب نع هلثم ىورو : لات . نآلا



 ۵۲۵۳ - ۵۲۵۲ ثيدحلا
of 

 هلو ¢ رص ناکو ۰ سائلا لضل لاو لا باب ق سلج ,لاض مهار : هقح ىف یعفاشلا لاق ىذلا ةيلع نب ليعامسا
 فالحلا عضوه ىف صن اذهو « «ةدحاو یهد لاق بیا نع رمع نبا نع عفان نع امیج قس ] ناو بلذ ىلأ نبا نع نوراه نب ديزي قيرط نم ینطقرادلا دج رخآو , كلذب للزب ىلا نع هیبآ نع ثدحم املاس عمس هنآ نايفس ىبأ نب ةظزح یئدحو : بلذ ىبأ نبا لاق ءةدحاو ىهو ه اب ىنلا نع كثيدحلا یف بئذ ىبأ نبا لاق « ربطت ىتح ایکس مث اممجاريلف هرم : لاقف كلذ نع زار هلا لوسر رمع لأسف « ضئاح یهو هنأ ما قاط رمع نب نأ » هربخآ اعفان نأ بلذ ىنأ نبا نع هدنسم ىف بهو نبأ ج رخآ دقو , ةروكذملا ةصقلا ف لعغي اف هدواشإ م فيك هعياض نم ظرغت قو ین نأ لقني وهو هيأرب اتیش ةصقلا ف لعفي رمغ نأ نأ لوختي فيكو « كلذب ةصقلا ذه ىف نئارقلا فافتحا عم ًادج اديب لب ىنلا ريغ هيلع اهسح ىذلا نوکی نأ لاحا ناک ةقراطتب هيلع تبسح هنم عقو ىذلا نأ ربع نبا ريخأ اذاو « كلذ دعب ابقالط دارآ اذإ لعفي ايف رمع نبال دشرملا وهو ةعجارلاب مالا وه ملي ىلا ناف هذه رمع نبا ةصق ىف كلذك سيلو ٠ احرص سيل كلذ ىلع مار ىنلا عالطا نوكي كوح هلع كاذ ناف اذکب انمآ یاحصلا لوق ىف ىذلا فالخلا هيف ءىحي نأ ىغينبال هنأ یدنعو « حارشلا ضعب لاق اذک « لِي ینا وهو ذئنيح آلا هل نم ىلا فرصتی هناف « اذكب  هقا لوسر دبع ىف ان مآ » ىباحصلا لوق لثم هنأب بقعتو ؛ خم للا لوسر نود د>أ ىف ةجح الو « هيلع امسح نمي حرصي مل ةنأب « ةقيلطتب لڪ تبسح » رعنا لوق نع باجأو « اقافتا ةيوذللا ىلع مدقم ةيءرشلا ةقيقحلا ىلع لا نأب بقعتو  یوغلاا اهانعم ىلع ةعجارملا لمف ةرشاعملا نم هيله تناكام ىلع هيلا اهدیمب نأ ماف امنتجا ناک رع نبا ناب ةعجارملاب رع نبا مآ نھ باجأو « غلابد هلرصتناو كلذب لوقلا درج نم ةناف « مزح نب ةيرهاظلا ضعبب دارأ ىوونلا نأکو . ةنسلا لهأ رابك نم هناف « ةأشاحو ٠ هوبأ ةذاشلا لئاسملا هنع لونا نأ نظ نم هيف طاغ دقو . ةلزتءملا ءامقف نم ناكو « اهب درفنی لثاسم
 نب حور نع ثيردحلا دمحأ جرخأ دقو . ادمع اهركذ ىوط هلعلو ؛ ةدايزلا هذه ىلا راشأف , ةدايرلا ضعب هيفو جاجح ثيدح لثم لاق یر نبا نع قاذرلا دبع ةياور نم هجرخأ مث « ةصقلا هذه وحن لاقو هنع مصاخ ىبأ ةياود نم هج رخآ 9 هظفل ىلع هناسو 0 جرج نبا نع دم نب جاجح باور نم عر السم ناف حيحصلا طظرش ىلع هدانسإو « اثیش امر مو هدراد وبأ داز « ىلع اهدرف د دواد ىبأو قااسنللو « لسم ظفل « كس وأ قلطیلف تربط اذإ : لاقو امدرف « امج اريا : لي هلا لوسد هل لاقف م هیفو ىئاسنلاو دواد ىبأو لسم دنع رمع نبا نع ديبزلا ىنأ ةياود یف عقوام هب اوجتحا ام مظعأو . 4 رامتنالاو كلذ ديرقت ىف لیوط مالک هلو ؛ ةيميث نیا ت رخأتلا نم كلذ ىلع مزح نبا قفاو دقو « ىوغللا ىنعملا ىلع رمح نبا ةصق ىف ةمجرلا لمح نم ىلع در قایسلا اذ-ه ینو ۰ كتارا هب عج رام قب ملتنأو « هل قب قالطب ابمجارب نأ رمع نا ىمأ هنا : لاق « هنارما عجارب نآ نە نبا مآ عيل هقا لوسر ناف لاق .:كتا ما تقرافو « كبر تيصع : لاقف « ضئاح یهو ةئبأا یت آما تقلط فا : لاق الجر نا » رمع نبا نع عفاذ نع'رمع نب هللا ديبع نع ىحمجلا نمحرلا دبع نب دیعس قيرط نم هدنعو . تاقث ةبعش ىلا هلاجرو . « معن : لاق ؟ ةةيلطتلا كل بستحتنآ هللا لوسراپ : رمع لاقف د ةمقلا ف رمع نبأ نع نب ريس نب سنا نع ةرعش ةياور ىف ىنطقدادلا دنعو . لاهتحالاب عفدبال لصالا نال هلصا ضقن هناب همرلاف « ل ىزلا مالك نم سيل هلعل « ةدحا و ىه و هلوق ناب هباجأف مزح نبا ىلع ,ايلعلا ضعل هدروأ دقو . هيلا ريصملا بجيف

 يرابلا حف ۰ هب ج 4م بس



 نالطا بانک ۳۹

 رمد نبأ نع ثيدحلا اذه یور : دواد وبآ لاق . ام قازرلا دبع دارفنا ليختي الف « اهركذف جیرج نبا نع ةدابع

 ديغ هلق مل نکنم « اتیش اهرب لو ه هلوق : بلا دیه نبا لاقو . بيبزلا وبآ لاق ام فال ىلع ابلك مهثيداحأو . ةعامج

 اهرب لو : معأ هقاو ىدنع هانعف حص ولو « هنم تبثأ وه نم فيك هلثم هيف هفلاع امف ةجحب سيل و « ريبرلا ىبأ

 « اذه نم رکذآ ائيدح ديبزلا وبأ وري مل : ثيدحلا لهأ لاق فاطخلا لاقو . ةنسلا ىلع عمت مل امنوکسا امقتسم ايش

 راوتخالا ىف ايضام ةئسلا ىف !زئاج بش اهرب مل وأ « ةعجارملا همم مرحت ايش اهرب ملو : هانعم نوكي نأ لمت دقو

يئأ عفان : لاقف ريبرلا ىبأ ةياور ركذ دنا ىعفاعلا نع «ةفرعملا » ىف قچبلا لقنو . ةهاركلا عم هل امزال ناك نإو
 ت

 : لاق . تبا لهأ نم هريغ امفان قفاو دقو « افلاخت اذإ هب نخب نأ لوا نيثيدحلا نم یبث او ريبزلا بأ نم

ًئيش اهدعي مل هنأ ىلع ایش اهرب مل هلوق لمحو كلذ ىف لوقلا ىمفاشلا طسبو
 نأ هبحاص سوی لب « أطخ ريغ اباوض ا

 وآ هلعف ىف أطخأ اذإ لجرلل لاقي اچ ورف « كلذب زمؤي مل ارهاط ابقلط ناک ولو , ةعجارملاب هرمأ هنال هيلع مقال

ضعإ جتحاو : ربلا دبع نبا لاق ءاباوص ارش عصي م ىأ اب عصي مل ةباوج ىف اطا
 قالطلا نآ ىلا بهذ نم 

 : را دبع نبأ لاق « رمع نبا لوق ىف ا دتءي ل ضئاح یهو تار ما لجرلا قاط اذإ : لا یعشلا نع ىور اب عقبال

ي ةدعلا ف ةضيحلا كلي ةأرملا دتعت مل هانعم ااو « هيلا بهذ ام هاتعم سا و
 : لاق هنأ اصوضنم هنع كلذ ىور اي

 نبا نغ عفان نع ردع نب هللا دیبغ نع ىنقثلا باهولا دبع ىور دقو . هأ ءضملا كلب دمت الو قالطلا ماع عقي

 نب ديعس یورو . هلثم هنع باوجلاو ؛ حیح دائسإب مرح نبا جرخأ ىعشأا نع ربا دبع نبا هلقن ام اوحن رمع

 كلذ سيل .: جلب هلا لوسر لاقف « ضئاح یهو هثأ ردا قاط هنأ رع نبا نع » كلام نب هللا ذبع قب رط نم روصنم

 تبسح اهنا ربع نبا لوق ىف حيرصلا ءاغلإ نم ىلوأ وهو : ليوأتلل ةلباق اهنأ الإ نیزا فال تاعباتم هذهو « ءىش

 لوق امأو : تاقثلا ضعب طیاذت نم ىلوأ وهو « نيعتي هريغو ربا دبغ نبا هركذ ىذلا عمجا اذهو . ةقيلطتب هيلع

 ابنا لاق رع نا نأ مياسق هيف ناف میم ینلا ىلا كلذ عفرب حرصإ مل ناو هناف « ةقياطتب هيلع تبسح اها رع نا

 هن ال ؟ فأ اخلا هيلا بهذ ىذلا ینهلا ىلع ايش اهرب ۸ وأ !مدتمي مل هنإ هلرق اذه عم عمتي فيكف « هيلع تاسح

 اهنإ لاق هن ال ابصوصخ ةصقلا هذه ىف لِي ىلا هب کحام فلاح رمع نبا نأ هنم مرا لب ىنال ريمضلا لمج نإ

 هيبأ مايتهاو همايتها عم كلذ هب نظب فیکو « اتو اهرب هنوک ف لا هيلع ایسح نم ن وكيف ةقيلطتب هياغ تيم

 ضقانتلا هنم مرا رمع نبال اهرب موأ امدتعب مل ىف ريمضلا لمج ناو ؟ هب هرمأي ام لعفیل كلذ نع مینا لاوسب

 دذعت دنع هلباقم نم ىلوأ ظفح لاو رثك لا ءاور ام ذخالا نأ كش الو « حیجرتلا ىلا رقتفیف ةدحا لا ةصقلا ىف

 یضاقی ىهنلا نأ ةلأسم ىلإ عجرت ةسيئاب هخيش هيلا بهذام خيجرتل میقل نبا جتحاو . لعأ تاو روما دذع عملا

 نأ كف اضيأو «دوقملا راسو حاكنلاك لطاب همارح نأ سایقلاق ؛ مارحو لالح ىلإ مسقني قالطلا : لاةف داسفلا

 هعاقيا زاوج مدغ همام دافأف عرشلا هنم حنم قالط وبف اضيأ و« داسفلا یه كا کف رحملا ىضتقي ىهنلا

 ابقلطن هجو ىلع «ةأرما قلطي نآ الجر لکو ول جدا نآل « ةدئاف عنملل نكي ملالاو هذوفن مدع دین كاذكف

 قلط اذاف « احابم ناك اذإ الإ قالطلا ف فاكسلل عراشلا نذأب مل كلذکف « ذفني مل فعف نرذألا هجولا ريغ ىلع

 ىلا پرقآ همرحام نالطرب لاف , مادعالا بولطم درقعلا نم هللا همرح ام لكف اضيأو . حصب | امرج انالط



 تست ی حس يي سس توت نو و ۵۲۵۳ - ۵۲۵۲۷ تیدخا
 اذه نم لاطا مث . هنم عونملا مارحلاك سيا هيف نوذأملا لالما نأ مولعمو , هحیحصت نم بولطملا اذه ليصحت
 عرصت ىلع قالطلا عوقو عرف بان ةعجرلاب رمالا حرص ىلع صيصنتلا عم ضال ةريثك تاضرامع سنا
 سابقب ضروعدقو . لعأ لاو رابتعالا دساف صالا ةضراعم ىف سايقلاو « ةقياظت هيلع تبسح اهناب ةصقلا بحاص
 قح اف ةمصع ةلازإ وه امئاو « ام برقتب ىلا بلا لامعأ نم قالطلا سيل : ربلا دبع نبا لاقق هسایق نم نسحأ
 الاح فخأ یعاملا ناكل ىماعلا مزلي لو عيطملا مزا ولو « مآ ما كلذ ىف رجأ ءاوس « عقو همقوأ اهنيكف « یدآ
 هنع ريبج نب ديعس ةياور ىف الإ ةقيلظالا كلتب بسنحا رمع نبا ناب حيرصنلا درب مل: مةلا نبا لاق مث . عيظملا نم
 اهرب مل هلوقب ریب زا ىبأ دارفناک كلذب ريبج نب ديعس دارفناف : لاق . عفرلاب خیرصت اهف سیلو « ىراخبلا دنع
 نأ ىلد ريبج نب ديعس ةياور لمحو ؛ عفرلاب اهحبرصتل رب زا ىبأ ةياور حجرت نأ اماو اطقاستپ نأ امان « اتیش
 نمز ىف اوناک نأ دعب ثالثلا قالط اب هيف سانلا مزلآ ینلا تفولا ىف علم ىنلا توءدءإ هيلع امسح ىذلا وه هاب
 ةياور نم ملم حيحص ىف تبن اع هللا هحر لفغو : تلق . دحاو ظفلب ناكاذإ اثالث هب معاع بتال 2 ىنلا
 هظفل و لب ىنلا نمز ىف ابمجار امن] هنأب رصشیام هفايس قو « ريبج نب ديعس یودام قافو ىلع نیریس نب سأ
 ابعجاريلف هرم : لاقف هلي ىنلل ربع كلذ ركذف « ضن اح یهو اهتةلط : لاقف قاط یا هتأرما نع رع نا تلأس»
 ىلام لاقت ؟ ضل ا> یهو ةقيلطتلا كلب تددتعاف تلق اهربطل اهتةلط م ابتءجارف لاق , اهربطا ايقاطيلف تربط اذاف
 ىف لاس نع هم نع بارش نبا یخآ نبا قيرط نم اضيأ مام دلعو « تقةدحاساو ترجع تنكناو ام دتعآ ال
 نم هلو 2 هللا لوسر هرمآ اک ابعجارف اهقالط نم تبسأ ةقيلطت اقلط ربع نب هلا دبع ناكو د بابا ثيدح
 008 ملسم نع یعناشلا دنعو «اعفاط ىتلا ةقيلظتلا ال تبسح و اتهجارف رع نآ لاق» باهش نيا نع یدیب زاا ةياور
 ,«معن : لاقف ؟ ب ىنلا دبع ىلغ رع نا ةقيلطت تبسح له : هن ولأسي عفان لا راسرأ مهناد جیرج نبا نع دلاخ
 كلذ لمج هنآل « ةأرملا اضرو لولا نود جوزلا ام لقتسي ةعجرلا نأ مدقن ام ريغ دئاوفلا نم رمع نبأ ثيدح قو
 ديشرلا غلايلا هنبا نع موقي بالا نأ هيفو ( كلذ ق نهدرب قحأ نیا ومبو ) ىلاعت هلوقک وهو « هريغ نود هيلأ
 هفو . ار و هنم ةقفش هلعف ىلع باتعلا نم هقحلی هلعلام هذع قلتإو « هرکذ نم نالا مشع اع هل حقت ىتلا رومآلا ىف
 ناو كم ءاش ناف ١ ثيدحلا رخآ ىف هلوقلو « هريغ فال ضیا ىف هعاقيإ ركنأ هن ال هركي ال ةرهاطاا قالط نأ
 اب مرغ « ال ماح وأ ارهاط ابقلطیل مث د ةمدقتملا ماس قیرط ىف هلوقل ضيحتال لماحلا نأ ةيفو . « قلط ءاش
 هل نكي مل امل لماحلا ضيح ناب بيجأو . ناعمتميال امآ ىلع لدف « لا نمز ىف هحابأو ضیا نمز ىف قالطلا
 قرفف لماحلا ريغ امأو , اقلطم الماح ابقالط خراشاا حاب أف لما عضوي ام ال اهفيفخت الو ةدعلا لیوطت ىف ريثأت
 ضیحلا بپسپ ال لا بپسب وه اما اهريغو لماحلا نيب قرفلاف ةدملا ف رثؤي ضيحلا نال رهاطلاو ضئاحلا نيب
 ىف قالطاا ميرحت هيفو . ةدعلا باتک ىف كلذ ریرقت ىتأيسو « رابطألا ىه ةدعلا ىف ءارفآلا نأ هيفو . ربطلا الو
 طرش هن وكل ىنابكافلا ابحجرؤ , روب۸باک ةاود قو ؛ محال ةکلالا لاتو « روا لاق هب و هيف اهعباج ربط
 همدع دنع مودعم طرشي قاعملاو « سيسملا مدع قالطلا ىف نذالا ىف

 ؟ قالللاب نما 'لجرلا "جاوب لهو « "قلط نم تصاپ - ۳



۳۵۹ 
 قالطا بانک - ۸

 كَم ىلا جاوزأ ىأ ئرهألا تلأس » لاق هراز ول اتتد دی ولا انث دح ديلا گو - ۷۶

تاغدأ ان نوجا نبا نآ اهنع هللا ىضر شاع نع ةورغ ينربخأ : لاق ؟ هنم ت دامتسا
 هک لا لوسر ىلع 

 « ركاب قلل ۾ ميظعب رتْذُع دقل : اهل لاقف « كنم لاب "ذوعأ : تلاق اهنم اندو

 ٠ . تلاق نام "نأ ةَ ورم "نأ یره زا نع هه نع میم ىلأ نب جا هاور : لل دبع وبأ لاق

 هلا ىضر ديسأ ىلأ نع دیا أ ني رح نع لوسفت نب نج زا لب انت من وأ ایم - ۵

 « امم انسأج نيطئاح ىلإ انا ىح طولا "هل لاقي طئاح:ىلإ ایقلطا تح هل یا عم انج رخ » لاق هنع

ىف لغ ىف ثيب ىف تا 3 ةي اا دقو « لخدو « ایه اها ودلجا : و لا لاقف
 تب ايما رتیب 

 لهو : تلاق « ىل تان ب : لاق هوا ایلع لخد الف اهل ةدضاح امید اهعمو « ليحارش نب نامش

 دق : اقف . كنم لب ”ذوعأ : تلاقف « نكست اهيلع هد عضي هديب یوهاف لاق ؟ ةو اهسفن هکسللل بک

 « اهلهأب بقا و « نییف زاد اهشكا« ا ابأ اي : لاقف انیلع جرخ مث ,نام« تذع

 ( ۰۲۰۷ : ىف هفرط - ۰۲۰۰ ثیداا )

 هيا نع لهس نب سارع نع نهرلا دبع نع ئروباسيُدلا ردیل ولا نب ”نيسحلا لاقو - ۲۵۷ ۷۷

 تهرك اهأكن ابا هدي طس هيلع تادا الف « ليحار تن ةميمأ ىنا جوزت » الاف ریا ىبأو

 ۱ < نييقزار نيبو اهو كيو اهم نأ ديسأ رم « كل

 نب سابع نعو « هيبأ نع ةزمح نع نورلا ”لبع انث لح ریز ولا بأ نب مهار اند دمع نب هللا دبع ان

 اذهب هيبأ نع دعس نب لهس

 ( ۰1۳۷ : ىف هفرط - ۵۲۵۱ ثيدحلا )

وب بالغ ىلأ نع دات نع يح نب ماه انثكلح لاهنتم نب جاحح اشم - ۸
 لاق » ريح نب سن

 یهو هرم یتلط رم نبا "نإ ؟ ربع نبا فرع : لاقق . ضئاح یهو ناما قاط لجر : رع نال تلق

 . اهقلطياف اهقلطي نأ دارأف تر اذاف « بجا رب نأ سماق « هل كلذ ركذف للم ىلا مه ناف « ضئاح

 « یحتساو جت نإ تیارآ : لاف ؟ ًاقالط كلذ هلع لبف : تاق

 هلوق ةجرتلا نم لاطب نا فذحو عيمجلل اذنك ( قالطلاب هنأرما لجرلا اب لهو « قلط نم باب ) هلو

 زاوج ةصورشم تايثإ دصت فاصملا نظأو , همجو هل ريظي م هنأكسف « قاط نم »
 ضش » ثيدح لح و قالطلا

 «لاسرالاب لعأو , هريغو دراد وبأ هجرخآ ثيدح وهو « ببس ريغ نم عفو اذا ام ىلع « قالطلا هللا ىلا لالحلا

 رکذ مث . كلذ ركذ ىلإ جيتحا نا الإ فطاأو قفرأ ةمجاواا كرت نال وا فال انآ ىلا راشأف ةبجاوملا امأو



 ۳۷ ۵۲۵۸ ۵۲۵( ثيدحلا

 وهو ,ةيبلكلا» قاؤصلا ةخسن ىف داز (نوجلا ةنبا نا) هلوق ؛ ةداع ثيدح اهدحأ : ثیداحا ةئالث بايلا ف فنصلا
 هببأ نع ةورع نب مامه نع مساقلا نب دبع قيرط نم « معا يإل ةباحصلا بانک ه ىف عقوو < هی امام ىلع ديعب
 . ثيذحلا ذامع تذع دول : لاق « هءلع تارا نيد 2 هللا لوسر نم تذرمت نرجلا تفب ةرمع نأ ةشئاع نعد

 تنب ةميمأ : ةرم لاقو « ديسأ ىلأ ثيدح ىف اک ليحارش نب ناهعنلا تنب ةميمأ اهمسا نأ حيحصلا و . كورتم ديبعو
 نع دعس نبأ یورو « قوتسم هحرش عم ديسأ یآ ثبدح ىف هنیاس اک ءا اما ليقو ء اهدج تبسنف ليحارش
 لثم ركذسف «ةيبالكسلا 2 ىنلا جوزت » تأاق ةشأاع نع ةورع نع ىرهزلا نع ىرهزلا ىخأ نا نع ىدقاولا
 اهركذ ىرخأ ةمق ةيبالكلل معن . تفحصت ةملكلا امأكف « ةيدنكلا ىه امو طلغ ةيبالكلا هلوقو « بابلا ثيدح
 تناكف « اهقلطف هنم تذاعتساف « نايفس نب كاحتلا ذب ةمطاف ایا : لاقو ىرهزلا ىلا دنسلا اذهب اضيأ دعس نبأ
 ناد هذج نع هبا نع بيعش نب ورمع قب رط نمو . نیس ةنس یسفوت و لاق . ةيقشلا انأ : لوقتو رغيلا طقلت
 انآ دنه ىبأ نب نیعس قيرط نمو . « ةيقشلا انأ : لوقت تناكف , اپقراقف اههوق تراتخا ریبختلا عفو ال ةبدنکا
 ةرمع اهمسا نأ ابا دعس نا ىو ورع نب ناییظ تنب ةيلاعلا اما یلکا قبرط نمو . اهذاعأف هم تذاعتسا

 یتلا نأ حیحصلاو « اما ف فلتخا ةدحاو اهنأ ىلا دعس نبا راشآ و : نوجلا نب دمزب تنب لیقو ,دیبع نی ديزي تب
 ةأرما هنم ذعتست مل : لاق یزبآ نب نجرلا دبع نب دیعس قتبرط نم دعس نبا یورو . ةينوجلا ىه هنم تذاعتسا
 ىرخأ عدخت نأ دعبيف ةروكذملا ةعيدخلاب ةنيعتسلا عقو امنإ كلذ نا « نظلا ىلع بلغي ىذلا وهو : تلق . اهريغ
 .ةينوجلا جوزت مو ىنلا نأ ىلع اوممجأ : ربلا دبع نيا لاق . كلذب ربا عوبش دعب هب تعدخام لثعإ اهدعإ
 ةيرماعلاك حضو اهب ناك ليقو . ابةلطف . تن لامت : تلاقف اهاعد اما لخد ام : ةدانق لاقف هفارف ببس ىف اوماتخاو
 امن لطاب اذهو لاق . !مقلطف ىنم هللا كذاعأ دقو ذاعمب تذع دق لاةف كنم هاب ذوعأ تلا اهنآ میضعب معزو لاق
 هللاب ذومآ هل لاقي نأ هبجعي هنإ اهل ناقف هيلع نيبلغت نأ هؤاسن فاخع ةليمج تناكو رينعلا ىنب نم ةأرما اذه هل لاق
 ثيدح ىف هتوبثو هيف ةدراولا تاياورلا ةرثك عم كلذ نالطبب عج مل ىردأ امو « لاق اذک « ا,ةلطف تاغفف كنم
 وبأ هلثم ركحذ ةداتقل هبسل یذلا لوقلاو . هدعب ىذلا ثيدحلا ىف كلنل ديزم ىتأيسو « ىراخبلا حح يف ةئثئاع
 يآ نب ف وي نب جاجح وه ( هد-ج نع ع نم ىبأ ني جاجح هاور ) هلوق ..ىاطق ن قرش نع ىرو اسينلا لرعرم

 جرخ نو «باحي نوكي ناکو ءافلاب و ةلمهلا ذیدشت و واولا حتفب اصولا دايز ىبأ نب هللا ديبع وه عينم وبأو عينم
 نع اضیآ بئذ ىبأ نا هاورو « تايرهزلا » ىف ىلهذلا ابلصو قيرطلا هذهو . هدجل اذكو اقاعم الا ىراخبلا هل
 نم فلالا رسكب « كلهأب تا » هلوقو « قجبلا هجرخأ ءةقيلطت ابلمج ىرهزلا لاق و هرخآ ىف دازو هوحن ىرهزلا
 نحرلا ديع انثدح) هلوق ٤ اهيناث 3 ءاحلارسكو ةزمملا حتفب اف ابقحلا ىناثلا ثيدحلا یف هلوق فالخم ءاحلا حتفو قلا

 ليسغ نبا تناكابلعل و هچوآ وهو« ليسفلا نا » ىفمنلا ةباور قو مالو ىلا ريغب مک الا ةياور ىف اذك ( لیسغ نیا
 نب نمحرلا دبع وهو هيبأ دج ىلإ بسن نمحرلا دبعو ؛ ةفاضالا لدب ماللاو فل لاو « ةكأالملا ظفل طقسف ةكئالملا
 هتا-ؤف بنج وهو دحأب درشتسا کالا لیس وه ةلظاحو « ىراصنالا سماع ىبأ نب ةلظنح نب هلا دبغ نب نايلس

SIل) هلوق . اجلا هيلع هين اک نمحرلا دبع باوصلاو ميحرلا دبع قاجرجلا ةياور ىف عقوو « ةروهشم هنصقو  
 هلوق . فورعم ةنيدلا ف ناتسنپ وه ةمجعم ليقو ةلموم اهدمب واولا نوكسو ةمجملا حتفب ( طوشلا هل لاقي طقاح



۸ 
 قالطا باتک - ۸

 نع دعس نبال ةياور ىف . طئاملا ىلا ىأ (لخدو انيه او اجا : بینا لاقف ءامبنيب انسلج نيطئاح ىلا انبتنا یتح)

هتينأف اهب هيت آ نآ یتمآف نوجلا یب نم ةأرما لس هللا لوسد جوزت د لاق درسا ىنأ
 ءادو نم طوشااب اهتلزنأف اهب 

ترخأ 2 ىنلا ترآ مش 5 ملأ ق بابذ
 لبج اففنع نيئدح ومو ةمجعلا مطب بابذو . هعم نحن و یشع_ جرات « ة

ک ماجآو ماطآ عملاو اضيأ مجالا وهو نوصحلا مطالاو « ةئيدملاب فورعم
 دعس نبال ةياور قو « قانعأو قنم

 ٠ هعم ثعلو ابجوزف ؟ برعلا ف مآ لجأ كجوزا الا : لاقف ال لب ىنلا ىنأ ىدتكلا نوجلا نب نامنلا نآ

 ةدعاس یب ف املرمأف : دیسآ وبأ لاق ؛ یدعاسلا دیسآ ابا
رخ و ام نیحرذ ىملا هات املع لخدف

 نه نرکذف نج

 ةميمأو « لكلا ىف نیونتلاب وه ( ليحارش نب نامنلا تنب ةميمأ تيب ىف لن ىف تيب یف تلزنأف ) هلق . احلاج

 ىلا ةياورلا ىلع مالكلا ىف لاقف ةفاضالاب ةنأ حارششلا ضعي نظو , نايب فطد امإو ةينوجلا نع الدب امإ عفرلاب

 جرخم ناف دودرم وهو ؛ اما تنب اهتيب ىف تلرت ین لعلو لیحارش تاب ةميمأ قي هللا لوسر جودت : اهدعب

 معن ىفأ نع هدنسم ىف ةبيش ىبأ نب ركب وبأ ہاور دقو , تاب ىف » ظفل ةداعا نم مهولا ءاج انا « دحا و نيقيرطلا

 ليحارش نب نان تنب اس اهنا ىلكلا نب ماشه مزجو « حلا. ةميمأ لخالا ىف تيب ىف » لاقف هيف ىراخبلا خيش

زج اذکو ۽ ةيدنكلا نوجلا نب دوسالا نا
بح نب دمو یقتعس) نب دم ءامسأ اهتيمسنب م

 ابعسا لملف « امهريغو بل

 ىف لعلف « ةينوجلا بمک تنب ءامآ و نسا نبا نه ريكي ن سنوي ةياور ىزاغملا ىف عقوو . ةميمأ امقلو ءامسأ

لا نب دوسالا تنب ءامسأ یه لیقو « ةيلا امن بمک هما نم این
 ةنضاح اهتیاد اهعمو ) هلوق . نایعنلا نب ثراح

 (حلا ىل كسفن یه ) هلوق . ةئؤاحلا هذه ةيمسآ ىلع فقأ و « ةبرعم یهو عضرملا رثظلا ةنن اتحتلاپ ةءادلا ( ام

و هيلا نوفاسیف مرقوسي كلملا نال كلذ مهل ليق عمجاو ةعرلا نم دحاولا لاقي ةلموملا نيسلا مضإ ةقوسلا
 مهفرصي

 ةقو لاو « ةيلهاجلا نم امف ناکام ةيقب نم اذه : ريثملا نبا لاق « قوس مهن. دحاولاف قوسلا لهأ امآ و ؛ هدارم لد

 نآ ريخ دق میم ناکو « كلع سيل نم ةكلملا جدزتب نأ تدمیفسا اها كف « ناک نم اتناك كلع سيل نم مدنع

 اهل ةرذعم اهمالكب نيو ىنلا اهذخاوب مو . ةبرل عقلي هنم ًاعضاوخ ابن ادبع نوكي نأ راتخاق ايب اكلم نوک

 ىبأي اپةرط عو نم ةصقلا قایس_ « كلا “٠ اا هلي هفرعت ل امأ لمت هريغ لاتو « اهتيلهامج اهدبغ برقا

 نم ةأرما هلي ىنلل ركذ » لاق دمس نب لج . نم مزاح ىبأ قيرط نم ةب رشالا رخاوأ ىف ىنأيس معن « لامتحالا.اذه

تمدقف املا لسم نأ یدعاسلا ديسأ ابأ رمأف « برملا
 ءاج ین علي ىنلا جر « ةدعاس ین مجا ىف تلرنف « 

 اهل اولاقف . ىنم كتذعأ دقل : لاق « كنم هللاب ذوعأ : تلات املك الف « امسأر ةسکشنم ةأرعا اذاف املع لخدف اب

 ةدحأو ةصقلا تناك ناف . كلذ نم قشا انآ تنك لات كبطل اج لَو هقا لوسد اذه ؟ اذه نم نيردتأ

ىف هلوق الو ابلهأب ارقدلأ بابلا ثيدح یف هلو نوكي الف
 . هفرعت مل مآ نيعتيو « اقيلطت كلدأب قحلا ةشئاع ثيدح 

ه لملف كلذ نم عنام الو ةددعتم ةصقلا تناك ناو
 نبا ركذ دقو . بارامضالا ايف عفو ىتلا ةيبالكلا ىه ةأرملا هذ

 أن بمک نب فوع نب نایفس تنب انس مینا ءاسن یف ناک» لات رع نبا نع فيعضلا ىررملا هيف دنسب دعم

 تنب ةرمع ال لاقي رماع ىب نم ةأرما هيلع بطني ىدعاسلا دیسا اب رب بنا ناکو : لاق « بالك نب ركب

رماع نب ةعيب ر نب بالك نب نماژر نب ديبع نب ديزي
طاف ليقف ةيبالكلا مسا ائيلع فلتخا : دعس نبأ لاق « 

 تنب ةم

 نب نايبظ تنب ةيلاعلا ليقو فوع نب نابفس تنب انس ليقو ديبع نب ديزي تفب ةرمع ليقو نايف نب كاحضلا .
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 نهم ةدحاو لكل نكلو امج نكلب مبضعب لاقو « ابا ىف فلتخا ةدحاو یه مهضعب لاقف « فوع نب ورم
 نوع ىبأ نب دحاولا دبع قيرط نم جرخأ مث . ناعنلا تنب ءامسأ :لاقف ةينوجلا مجر مث . « اهتبحاص ةصق ريغ ةصق
 ىف مآ لمجا كجوزأ الا هللا لوسر اي : لاقف ایم ميم هللا لوسر ىلع ىدن كلا نوجلا ىبأ نب نامنلا مدق » لاق
 ابأ هعم ثعبف . كيلا ابلمح نم ثعباف : لاق . معن : لاق ؟ كيف ترغر دقو قوتف امل مع نبا تحت تذاك « برعلا
 ىف اهتلزئاف ةئيدملا تمدق یتح ام تلبقاف ةفع ىف ىعم تلمح مث مايأ ةثالث تقاف ديسأ وبأ لاق . ىدعاسلا دسآ
 : نوع نآ نبا لاق . كيدحلا «هتزيخاف فرع 1 ورع ینب ىف وهو ل هللا لوسر ىلإ تبجوو « ةدعاس ىب
 یثعب » لاق ديسأ نآ رع مكحلا نب ربع نم ىرخأ قيرط نم جرخأ مث . ست ةنس لوالا عیبد ىف كلذ ناكو
 جرظ « هت راف لي هللا لوسر تشج مث « ةدعاسینب ماعأ ىف اهب تلزن ىتح اهلدف ةينوجلا ىلإ ب هللا لوسد
 تار ءاسا ةثوجلا متا : لاق یربآ نب نحرلا دبع نب دیعس قبرط نمو . ثيدحلا « اهءاج ىتح هيلجر ىلع ی
 هللا لوسرل ركذو ءاملاج نم یر |! تعدخو « هدنع كل ىظحأ هناف هنم ىذيمتسا اهل لبق « نرجلا ىبأ نب ناهنلا
 لهس نع مزاح ىبأ ثردح ىلع اهتصق لزنات هذبف . نهدیکو فسوب بحاوص نیلا :لاقف تلاق ام ىلع ایلح نم 2
 الإ امف سيل هن اف اض أ هذه ىلع لزنت نأ نکمیف ةدأاخ ةياور نم بایلا ثيدح ىف ىتلا ةصقلا امأو « لغس نبأ

 ىف ىتلا نأ ىوقيو « ددعتلا ىوةيف « ةصالا هذه ةرباغم ءايشأ امف ديسأ نا ثيدح ىف ىتلا ةصقلاو « ةذاعتسالا

 هذهو اهقراف مث اهلع دقع دق ناك ةميمأو . ملعأ هللاو ءاعسأ اما لوس ثيدح ىف ىتلاو ةميمآ اما ديسأ نآ ثيدح
 ابا ىوهاف و دعس نبا ةياور ىف عقوو . اهبلا املامأ ىأ ( هديب ىوهاف ) هلوق : طقف مبطخيل ءاج لب اهیاع دعي م
 لجأ نم تن اکو هاسنلا نم لخاد اهياع لخدف د دعس نبال ةياور قو « لبقو یقآ ءاسنلا ىلتخا اذ] ناكو « اهلية يل

 عقوو « هنم ىذيمتساف كاج اذاف یب هلا لوسر دنع یظحت نأ نيديرت تشك ناف كولملا نم كنا : تلاقن ءاسنلا
 لوأ املع اتلخد ةصفحو ةثئاع نا » بارلا ثيدح دانساب ليسغلا نب نمح راا دبع نع دم نب ماشه نع هدنع
 ذوءأ لوقت نأ اهيلع لد اذإ ةأرملا نم هبجمپ مب ىنلا نا : امهادحا اه تلاقو « اهانبضخو اهاتطشف تمدق ام
 ٠ مظعنال هيف نیونتلاو « ذوعلا ناکم مسا وأ « هب ذاعتسي ام يملا حتفب وه (ذامم, تذع دق : لاقف ) هلوقق . « كنم هقاب
 « ها ذئاع نمآ لاقف د هل یرخآ قو « تا ثالث . اذاعم تذع : لاقو ههجو ىلع هکب لاقف د دعس نبا ةاود قو
 فوذحع فوصوم ةفص ةيئثتل اب فاق مث ىاذ مث ءارب ( نييقزار اہک | دیساایآاب : لاقف انیلع جرخ مث ) هلوق
 « ةقرز اهضايب لخاد ىف نوکی : هريغ لاقو ٠ ةديبع وبأ هلاق لاوام ضيب ناتک نم بايث ةيقزارلاو « ةب معلا
 : تاقفنلا باتک ىف ةعتلا كح ىتأيسو : تلق . الضفت اماو اب وجو ام كاذب ابعتم : نينلا نبا لاق. قیفصاا قذارلاو
 ثيدح ىف تبث كلذ نأب ریذلا نبأ هبقعتو . قالطلاب ابهجاو هنأ اذه ىف سيل : لاطب نبا لاق ( ابلهأب ابقلاو ) هلوق
 « ابلهأب ابتلا هل لاق ديسأ ىبأ ىلإ جرخ امل مث « كلهأب قملا اه لاق هنأ ىلع لمحیف « بابلا ثيداحأ لوأ ةشنام
 ناك ىذلا وه ديسأاب أ ناگ « اباهأ ىلا اهديمي نأ وهو ظفللا ةقيقح هب دارأ ىناثلاو قالطلا هب دصق لوالاف  ةفانم الف
 الف هل ىرخأ قو « ابهوق ىلإ اهتددرف قرمأف د لاق ديسأ ىبأ نع دمس نبال ةءياود ىف عقوو ٠ هان ركذ اک اهرضحأ
 لات . « نام ةفالخ ىف تيفوتق لاق . تعدش : تلاق ؟ كاهد اف  ةكرابم ريما كنا : اولاتو اوحاص اهب تلضو
 نب رچابلا ناد یلکسا هيأ دنس! یوړ مس «ادکتتام اا ةيواعم نب ريهز همایخ نآ نع دمع نب ماشه ينادحو »
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 نعو « اهن فكف . نينمؤملا مأ تيم الو « باجحلا لع برضام : تلاقف امقاعم رع دارأف ابجوزت ةيمآ ىبأ

 دارآ لاطب نبا لعلو۰ تبث كلذ سلو : لا, املع فلخ لج ىبأ نب ةمركع نإ لوتب نم تم“ : ىدقاولا

 بتک كالا دبع نب دیلولا نأ هببآ نع ةورع نم ماشه قررط نم دعس نبا جرخأ دقو . قالطلا ظفلب ابرجاوي | هنأ

 اهقاطف اميلا رظن ةنيدملا تمدق املف . ایکلف نوجا! ىنب تأ الإ ةيدنک كلَ ىثلا جوزتام : هيلا بتكف « هل هيلا

 اذه لعلو « قالطلا ظفاب ابرجاو نوكي نأ لمتح و لبق روكذملا ظفللاب نوكب نأ لمت اهةاطف هلوقف . ام نيب لو

 ةروص ركذ رحب ملذإ امجوزني مل هنأب موضعب ضرعاو . محلا .تب نود مابفتسالا ظفلب ةجرتلا داريا ىف رسأا وه

 ةأرملا نذإ ريغب هسفن نم جوزي نأ هل ناك علي ةنأ باوجلاو ؟ اپقلطب فیکف ارسفن هل بهت نأ تمنتماو « دملا

 ‹ فت یل یه د هلرق نوكيو « كلذ ىف ايفاك ايف هتغرو اهراضحاو املا هلاسرإ درج ناکف « املا و نذإ ريغبو

 اهابآ ناو « اهقادص رادق» ىلع اهبأ عم قفتا ةئاو دعس نبال ةباود ىف هلوق هديؤيو « اهلقل ةلاتتساو اهرطاخل ابیطت

 لیسغلا نبا وه ( نمحرلا دبع نع ىروب اسينلا ديلولا نب نيسحلا لاقو) هلوق . كيلا تبطخو كيف تيغر اهنا : هل لاق

 ءارفلا دمحأ ىبأ قبر نم « جرختسسملا » ىف معن وبأ هلصو قيلمثلا اذه ( ديسأ ین هيبأ نع لوس نب سابع نع)

 . نب نحرلا دبع نع ثيدحلا اذل هتياور ىف ممن ابأ كراش دياولا نب نيسحلا نأ هنم یراخبلا دامو «نيسحلا نع

 ةزح معنوأ لاقف نحرلا ديع خيش ىف اهاتخا نکا , ليسغلا
 ٠ ةثل اث قورط نم هقاس 2 « لبس نب سابع نيسحلا لاقو

 دهس نب لپس قيرطو هنع هنبا ةزح نع دیس نآ قرط نكل « نیدانسالاب نجرلا دبع دنع هنأ نیبف نمرلا دبع نع

 یآ نع لبس نب سايع ةياود نم ثيدحلا راصف دياولا نب نيسحلا ةياور ىف فذح ةزمح نأكو « هنع هنبا سابع نع

 نب نع ريزولا ىبأ مساو ريزولا ىن نب ميهاربا ةياور یهو ةثااثلا ةياورلا ىف عقوام ربرحالاو « كلذك سیل و ديسأ

 تام : لاقف هخ رات ىف هركذو ؛ ةطساوب هنع ثدحل هقلي لو ىراخبلا هکردآ دقو «ةرصيلا لز یزاجح وهو « فرطم

 دحآ وبأ هدانسإ ةماقإ ىلع هقفاو دقو , عضوملا اذه ىوس ىراخبلا ىف هل سياو « ةرشع یتا ةئس صاع یا دعب

 حرش د نم دابجلا باتك لئاوأ ف ضايع ىضاقلا لاق لوالا : ( ناجدنت ) . هنع هدنسم ىف دحأ هجرخآ یریب رلا

 رک ذی و « نینئامو ثالث ةئس تام ىثرقلا ىروباسينلا ىلع نب ديلولا نب نیلا : هنر ات ىف ىراخيلا لاق < سم

 یدو اونا دیل ولا ن نسل ا قالطلا باتک ی هحصک ىف رکذو ٠ ديلولا نب نسلا همسا نم |ربكم نسملا باب ىف

 هركذ اذك« ليحارش تنب ةميمأ عي هقا لوسر جوزت ه ديسأ ىبأو هيب نع لو نب سابع نع نمحرلا دبع نع

 هللا هرات ىف هيلع هراصتقا هديؤيو . ًارغصم الإ ىراخبلا نم ةدمتعملا خسنلا نم ءىش ىف هرأ مل : تلق . ارکم

 ۰ هيب | نع لبس نب سابع نع ديسأ ىبأ نب ةرمح نع د لوألا دنسلا ىف ىناج رجلا دحأ ىنأ اور ىف حق و ىناثلا . لعا

 هنأ مال لاق نم نآ تدحا قو « ةاورلا عي دنع ثلث دقو « شايع نعو » هلوق نم واولا تطقس اطر وهو

 ةصق ىف ليوطلا كلام نب بمك ثيدح ىف عقوام ىلع قلطت مل قالطلا دري مل ناق « تقلط ىالطلا دادأو كلهأب قملا

 < مالا اذه هللا ىضقي ىتح ميف ىل وكف كلهأب قحلا ام لاق ةنآ ما لزتعي نأ هيلا لسرا از لب ىنلا نا ه هتبوت

 . هحرش ىضم دقو « هنأ ما قالط ىف ريع نبا ثيدح تل الا تيدا ٠ هحرش ىف قوتسم هيلع مالكلا ىضم دقو

 ىذلا وهو هفرمي ةثأ فرعي هنأ عم كلذ هل لاق اما « ريع نيا فرعتأ » ةياورلا هذه ىف هلوقو « ليق قفوتسم

 ىلع هررقف « ءایلعلا ريهاشع ءادتفالا ةماعلا مزلی هناو, ابلقاث نم لوبقلا ىلعو « ةتسلا عابتا ىلع هررقیا هبط اضم
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 هيف اغناو , الطلاب ةأرملا رمع نبا ةرجاوم هيف سيل : : ريثأا نبا لاق « هفرعيال هنأ نان هنأ ال كلذ رم همزلیام
 قاقشلا ف هدناسم ركذي لو . ها قاتش نع اپقلط ام] هنآآل ةرجارملا هلاح نم رهاظلا نکل « ةنآرما رمع نبا قلط »
 ناو یذمرتاا هدو ةمبرالاو دحا یوز دقو « رخآ بیس نع لب قاقش نع نوک ال نأ لمتح دقف , روک ذلا

 : لاقف اههركي ربع ناکو  ایحأ ةأ يما یتحت ناك د لاق هيبأ نع _هع نب هقا دبع نب ةزمح قيرط نم مكاحلاو نارع
 ىنلا رواشو انالطب هرمأ ال ربع لمل و. ءذه یه نوک نأ لمتحیف , كابأ عطأ : لاق لیپ ىنلا توتا « اهقلط
 نع لاؤسلا هيلوت ىف رملا وه كلذ ناخن كاذب رع من شلاق و مقو الا آقا ءمآ لب
 هلبق نم عقو هنوکل كلذ

 "عرس وأ ر فورفم كلاسماف « نائم قالطلا ) ىلامت هللا لوقل (ثالثلا قالطلا زوج نم اپ - ع

 نا لاقو . هثرت : ؛یبمشلا لاقو . هل وتبم ترت تر ىرأ ال : اط ,ضیرم ىف ريب “ولا با لاقو ٠ ع ناسا

 ؟ كلذ نع مجرف رخآلا جو "زا تام نإ "تارا : لاق . م هن : لاق ؟ ةكدملا تق اذإ جور : ةمريشأ

 ةريخأ ىدعاسلا دعس نب لمس نأ بارش نبا نع "كلام انربخآ فسوي نب هلا دبع |شزو - 6۹

 الجر هتأرما عم جو الجر تيأرأ« مماعاب : هل لا "یراصنالا ىد ن مماع ىلإ ءاج 'ينالحملا ارمي وع نا »
 را لوسر كلذ نع سام لا يي "لوسر كلذ نع ماعاب یل لس ؟ لفي هن مأ « هنولتقتف ”هلتقبأ
 ىلإ مما عجر اف لی هللا لوسر نم تر ريك 'ىتح « اهباعو لئاسلا ار هلل لوسر ءركذ ؛ لَ

SEDكوسر هررک دق « ری یتأت ل : ماع لاقف ؟ ب هللا لوسر  . 

 "لوسز ینا تح رب یخ لبقأف . اهنع أما یتح یبتنا ال لاو : رعوُم لاق . اهنع هللأس ىتلا ةلأسمل هب ل
 "فک مأ مأ « هنواتقتف ”لتقيأ « الحر هنأر ما عم دجو الجر تيأرأ لا لوسر اي : لاف سانلا طو ل ا

 انأو « انعالتف : پس لاق . اهم تأف بّعذاف «كتبحاص ىو كيف هلا لزنأ دق إب هلا ةلوسر لاقف ؟لمفي
 اثالث اهقلطف . امتکسمآ نإ هللا لوسراي اهملع تب ذکر: رع وء لاق اغف الف . لب ا: لوسر دنع سانلا مم
 « نینعالتلا ةّدسأ كلت تناكف : بامش نا لاق . '. لرد أي نا 7

or.ورع ىنربخأ لاق رباهش نا نع ليقع ىنثدح لاق "ثیلا ىنثدح ريق نب دیس اشو -  

 نإ ؛ للا لوسر اي: تلاقف لک نا لوسر ىلإ تءاج ین را ةعافر 2 ةارصا نا د هتربخآ ةشئاع نأ ريب“زلا نبا

 لاق . ةيادحلا لمم همم امو « یافرفل ریبزا "نب نجرا "دبع هدمب تحکت ینو « قالط ؛تبف ینقلط اقر

 ۱ ۱ ¥ قوذتو كلیسع قوذب یتح ءال ؟ ةءافر ىلإ ىمجر نا نيديرت كلل : هب هللا لوسر

 ىرابلا ےک ۵ ۴ - 6 ٩
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 تست

 هست سست

 ناد ةشئاع نع ردح نب مساقلا ىثدح لاق هللا ديبعت نع یی ايثتدح راثب نب لمع رم - ۲۱

 املي ق وذي یتح « ال : لاق ؟ ل وألل رتا ین لثسف ؛قلطن « تموز « ثالث ناما "قاطالج ر

 « لوألا قاذ اک

 نم نأ ىلإ ةراشإ ةجرتلا فو . ء زاجأ نم و رثكاللو ءرذ فال اذك( ثالثلا قالطلا زوج نم باب ) هلو

 غاقياب یهو « یرکلا ةنونيبلا هرك نم عنملاب هدارم نوكي نأ لمتحيف « ثالثلا قالطلا عوقو رج ۸ نم فاسلا

 دقو « قالطلا هقا ىلإ لالملا ضغبأ » ثيدحي هل كسمتر نأ نکع و « ةقرفم وأ ةعومب نوكست نأ نم معأ ثالثلا

ثالث هتآرما قلط لج ىتأ اذإ ناک ريع نأ » سنا نع روصتم نب دیعس جرخأو « قالطا لئاوآ ىف مدقت
 عجوأ ا

 هنع یا ةع و اهعقوأ اذإ قالطلا عقب ال لات نم زاوجلا مدمب هدارم نوكب نأ لمت و . حر هدنسو « هرپظ

 بهذو «ذوذش وهو ضئاحلا قالطک ی ہم قالظ لک ىف كلذ مهضعب درطو« رهاظنا لهأ ضعإو ةعيشلل لوق وهو

 لجر نع 2 ىنلا رخ « لاق ديبل نب دوم ثبدح مطب هل حتحاو ۰6 هزاوج عنم عم هعوقو ىلإ مجد نيثك

 هلاجر و یئاسنلا هجرخآ ثيدحلا ؟  ؟ربظأ نيب انو هللا باتكب بمليأ : لاقف « امیج تاقیلطت ثالث ها رما قاط

 لدجالن ةياحصلا ف مبضعإ هرکذ ناو « غامس هنم هل تبثی ملو عقلي ىنلا دمع ىف دلو ديبل نب دوت نکل « تاقل

 ىئاسنلا لا دقو « عامسلاب هيف حرص ءىش ابف سیا ثيداحأ ةدع هل جرخأو هدنسم ىف دمحأ هل مجرت دقو « ةيؤرلا

 لسم دنع هيبأ نع ةمرخ ةياورو . ها هيبأ نع جشالا نبا ىتعي ريكب نب ةمرخ ريف هاور ًادحأ لغأ ال : هج رخت دعب

 هيلع ینعمآ له هنأ نایب هيف سولف دو ثيدح ةمص ريدقت لغو « هيبأ نم عمس ل هنإ ليق دقو « ثيداحأ ةدع ىف

 مالكا ىف مدقق دقو , مزل ناو كلذ رحت ىلع لدي نأ هلاوحا لفأف ؟ الوأ ةعو#ب ابعاقيإ هيلع هراكنإ عم ثالثلا

 , هلو « كتأرما كنم تنابو « كبر تبصع : ةعوحب ثالث قلط نمل لاق هنأ , ضئالا قالط ىف ربع نبا ثيدح ىلع

 . دنع تاک و لات دهاج قب رط نم حیحم دنس دواد وا جرخأو . هريغو قازرلا ديه دنع هذه ون یرخآ ظافلا

 - مدحأ قلطنپ : لاقف هيلا اهدريس هلأ تننظ ىح تکسف « ال هنارما قلط هنا : لاقف لدجر هءاج + سلع نبا

 مل كناو ) اجرخ هل لع هللا قب نمو رز لاق هللا نإ « نابع نبا ای تابع نبا اب : لوقو مث ةقوحألا:بكريف 1

 سابع نبا نغ تاءباتم هل دواد وبأ جرخأو « كتأرما كنم تنابو كبر تيصع ٠ اجرخع كل دجأ الهلل تتت

 قحح] نب د لوق وهو « ةدحاو تعقو ةعو اال قاط اذإ : لاق نم موزللا و معرحتلاب نيلئ اما نمو ۰ هوحنب

 ديزل دبع نب ةناكر قاط » لاق سابع نا نع ةمرکع نع نيصحلا نب دواد نع هلور مم جتحاو « یزاذلا بحاص

 دحاو سلجم ىف ائالث : لاق ؟ اهتقلط فيك: للي ىنلا هلأسف « ًاديدش انزح اماغ نرف « دحاو سا ىف اثالث ةتأرما

 دمع قي رط نم هحصصو ىلءي وبأو دمحأ هج رخأو ع ابعجتراف . تنش نإ اهميتراف ء ةدحاو كلت امنا : اگر ىلا لاقف

 اوباجأ دقو ۰ اهرکذ ىنألا تاباورلا نم هريغ ىف ىذلا ليوأتلا لبقب ال ةلأسملا ف صت ثيدحلا اذهو . قعا نا

 لثع ماکحالا نم ةدغ ىف اوجتحا ماب بیچا و ٠ اما فات هخشو قد نب د نأ اهدحآ : ءايشأ ةعبرأب هنع

 فاتخم لک سیل و « لوألا حاکشلاب هتنبآ بنیز عیب رلا نی صاملا ىبأ ىلع در لب ىنلا نا د تیدک دانسالا اذه

 ناب نظي الف ؛ هريغو دهاجب ةياور نم مدقت اک ثالثلا غوقوب سابع نبا ىوتفب هتضراعم ىنالاو . ادودرم هيف



 ۳۳ ۱ ۵۲۹۱ د ۵۲۵4 ثيدحلا

 ام هريغ نم رخ را یوارو « هل ربظ حجرع الإ ةفالخم ىتفي مم لب ىلا نم کس لا اذه هدنع ناك هنا سابع

 ة کما و « كلذ ريغو نایسنلا لاهت>ا نم ةيأو قرطي امل ةيأرب ال ىرارلا ةبا ور رابتعالا ناب بيجأو . یور

 ىلع ةج دهب لوق سااو < ليوأت وأ هدف وأ صيصختب كسلا لابتحال عوفرملا ف رمد ملأ حجرعب كس

 وهو « ةناكر تببلآ قيرط نم وه هجرخأ اية اأ هتأرما قلط امن ةناكر نأ حجر دوادابأ نأ كلاثلا . رخآ دی
 . لالدتسالا فی ةتكنلا هذهف « ائالث اقلط لاقف ثالثلا ىلع ةتباا لمح هناور ضمب ن نوکب نأ زاوجل ىوق ليلغت
 نب نجرلا دعو دوعسم ناو ىلع نع لق هلأ بيجأو « ةب لمعي الف ذاش بهذم هنأ عبارلا ٠ سابع نبا تیدح

 نع كلذ ىرذغلا لاقنو ٠ حاضو نب دمح هازءو هل « نئائولا باتک و ىف ثيغم نبا كلذ لقن « هلثم ريب رلاو فرع

 بامصأ نع رذنملا نا هلقنو <« امهريغو ىندحلا مالسلا دوع نب دمو دل نب قت نب دمحک ة بطرق خیاشم نم ةعامج

 « هيف فالتخا ال ثالثا موزل نأب مزج ثيح نيدلا نبا نم پچ و . رانيد نب ورعو سواطو ءاطعك سابع نا

 نم لسم ج رخأ ام روکذلا ق#| نبا تدح یو و ۰ ىرت اک فالدخالا توبث عمم م رحتلا ىف فال حالا اءاو

 هللا لوسر دبع ىلع قالطلا ناك » لاق سابع نبا نع هيبأ نع یداط نب هللا دبع نع رمعم نع قازرلا ذيع قو رط

 ىف اولجعتسا دق سانلا نا : باطلا نب ربع لاف « ةدحاو ثالثا الط رمع ةنالخ نم نيتفسو ركب ىبأو رل
 نبا نع خرج نيا نع قازرلا دبع قيرط نمو « ple ءاضمأف ؛ مهاع هانيضمأ ولف قانآ هيف مهل تناك أ

 ناو لب لوسر دمع ىلع ةدحا و لمحت ثالثا تناك انآ معنا : نابع نال لاق ءايبصلا ابأ نا د هيبأ نغ نمواط

 نسراط نم ةرسيم نب ميهاربا نع بربا نع دي نب دامح قي رط نمو « معن سابع نبا لاق ؟ ريع ةرامإ نم اثالثو ركب

 « كلذ ناك دق : لاق ؟ ةدحاو ۲ هللا لرسر دبع ىلع ثالثلا قالط نك م : سابع نبال لاق ءاببصلا ابا نأ»

 فمهياد وبأ اهجرخأ ةريغالا قيرطلا هذ هو « مهيلع هزاجأن قالطلا ىف سانا عباتت رمع دع ىف ناك الف

 هل يما قاط اذإ ناكل جرلا نأ تسلع امأ » نتلا ظفلو «دحاو ريغ نع » هلدب لاقو ةرسيم نب مادبا مي کل
 نبأ لاق امنا : لقو ثيدحلا «لعا نم قايسلا اذهب كسمتف , ثيدحلا« ةدحاو اهولعج اهب لخدب نأ لبق الال
 نی قاحإ باوج.و هو « ةددعتم یهو ثردحلا اذه نع ةيوجآلا دحأ اذهو < ام لوخدملا ريغ ىف كلذ نابع

 بجوز اھ لاق اذإ نيبت ام لوخدملا ريغ نأب هومجوو « ةيعفاشلا نم ىجاسلا ايركز مزج ةبو « ةعاجو هیوهآر

 لصتم مالک اثالث قلاط تا هلوق نأب ىطرقلا هبقعت و .٠ ةنونیبلا دعب هعوقول ددعلا اغل ثالث لاق اذاف « قااط كنأ

 . «« قالطلا تاذ تنأ هانعم قلاط تن: ىوونلا لاو ؟ اکح ةلكلك یطعت و نیتملک هلمج حصر فيكف « لصفنم ريغ

 یهو « سواط ةياور ذوذش یوهد ىناثلا باوجلا ۰ كلذ ريغو ثالثلاب و ةدحاولاپ هريسفت حصي ظفللا اذهو

 هنأ سابع ناب نظر ال هلآ رذنملا نبا نع لقن مث ثالثلا موولب نسابع نبا نم تایاورلا قاسةئاف « قبلا ةقبرط

 لوقب ذخالا نم ىلوأ کا لوقب ذغالاو < حیجزلا ىلا ريصملا نیمتف « هفالخ فرو ايش لب یا نع ظفحم

 هضرامی و : لاق ؟ عامجالا ىلع مدقي فکن « هتصص ىف فاتخم ثيدح اذه : فعلا نبا لاقو . مبفلاح اذا دحاولا

 هدر لو ةعومجش اثالث قاط لجرلا نأب حيرصتلا هيف ناف - هجرخأ یاسنلا نأ مدقت ىذلا ىنعإ  ديبأ نب دوم ثيدح

 یوعد كلاثلا باوجلا . هدر الو كلذ ءاضمال ضرعت رخل ا قايس ىف سیلو « لاق اذک « هاضمآ لپ هلو ینا

 ام هپوقیو : يا لاق « كلذ خسن ایش لع سابع نیا نوكي نأ هبشپ : لا هنأ يمفادلا نع قم لقنف ٠ « خسنلا



 قالطلا باک - م ۳۹

 قحأ وبف ه:أرما قاط اذإ لجرلا ناک : لات نسابع'نبا نع ةمركع نع یوحنا ديزي قبرط نم دواد وأ هجرخأ

 .خوسنم محلا اذه نأ موضعل معز : لاقف خسنلا ءاعدا ىرزاملا ركنأ دقو . كلذ خسنف « ثالث امقلط ناو اتمجزب

 نمذ ىف خف هنأ لا دارا ناو . هراکننا لا ةياحصلا ردايل  هائئاحو خسف ولو < خسني ال رع ناف طلغ وهو

 ىف محلا ءاقبب ريدم نأ ىوارال ني ۸ كلذك ناك ول هنال « ثيدحلا رهاظ نع جرخ نکلا علت الف ب ینلا

 لدتسي هنال كلذ لبقي امن انلف « كلذ مهنم لبقيو ةباحصلا عم دقف ليق ناف . رمع ةفالخ ضعبو ركب نآ ةفالخ

 . كلذ نع نوموصمم مو أطخلا ىلع عامجإ هنآل هقا ذام موسفنأ ءاقلت نم نوخسني م٣آ امأو «خسان ىلع مہعاجاب

 نمذ ىف أطخلا ىلع عاجالا لصح دق نوکی هال طاخ اضيأ اذه : ادلق ۽ رع نمز ىف ررظ اعا خسفلا لملف لبق ناف

 لسم حرش ىف لصفلا اذه یوونا لقن : تلق . حجارلا ىلع عامجالا ةعص ىف اطرش رصملا ضارقنا سیاو « ركب نأ

 هنم مزاب یتح خم ىذلا وه ريع نإ لش 1 ملا خن یعدا یذلا نأ اهدحآ : عضاوم ف بقعتم وهو ‹ هرفأو

 « اعوفرم هاور یالا حلل خسان ىلع علطا ىأ «خسل كلذ نم اًديش لع نوكي نأ هبشي مدقت ام لاق امئاو « کدام

 ۰ خسنلا ىعدا نم دارم وه اذهو « خسان ىلع لدي موعامجا نأ همالک ءانث ىف ىرزاملا ل دقو . هنالع ینفآ كللذلو

 نأ كلاثاا . امتح رهاظلا فالخ بكنرب ليوأتلاب عملا لواحي يذلا ناف ؛ بیج رهاظلا نع جورخلا هراکن ؟ ىناثلا

 ىف لعش ناك هنأ سابع نبا مالكو « هراشتنا هرورظا دارلآ نال ؛ اضيأ بی خسلا روپظ دارلا لاق نم طاعت

ع معاج نم ركذ ام مزاي الف خسالا هغلبي مل نم هلعفی ناك یذلا نأ ىلع لوحم ركب یا نمز
 راشآ امو ٠ أطخلا ىل

دارملا ناف « رع الو لب ركب ىبأ نمز ىف ضرقنی ل ةباحصلا رصع نآل « انه ءىجب ال رصعلا ضارةنا ةلأسم قم هيلا
 

 با راعضالا ىوعد عبارلا باوجلا . ةدحاو ةقبط اهدعإو لب یعو ركب ی نمز ىف مو نیدوتجا نم ةقبطلا رضعلاب

 لقنلا ین هقايس رهاظو « هظفا ىف با رطضالا نابع نبا ىلع فالتخالا عم هيف حقو: » ماا هى ىطرقلا لاق

 نع دحاو هب درفني فیکف رشتنيو كحلا وشفي نأ اذه لثم ىف ةداملاو « كلذ نور | واک مهمظعم نأ مهعيمج نع

سماخلا باوجلا . هن الطب عطا ضد نا هرهاظإ لمعلا نع فقوتلا یض:ةب هجولا !ذبف : لاق ؟ دحاو
 ىرعد 

 تنأ قااط تنأ لوقي نأكظ فلا ريركت ق درو نوكي نأ هش : هديغو حرس نبا لاقف « ةعاخ ةروص ىف درو هنأ

 رمع نمز ىف سانلا شکاف دیک انا اودارأ مآ م٠۴ لبقي مرودص ةمالس ىلع الوأ اوناكو « قلاط تنآ قلاط

 اذهو « ماع هاضماف راركتلا رهاظ ىلع ظفللا ربع لمح دیک الا یعدا نم لوبق عنع اع هوحنو عادخلا مهف رثكو

 اذه نا ىوونلا لاق اذكو « ةانأ هيف ممل تناك سأ ف اولجعتسا سانلانإ :زع لوقب هارقو یطرفلا هاضترا باوجلا

 نمز ىف سانلا نا ءةدحاو ثالثلا نأكو هلوق ىنمم نأ وهو «ةدحاوو هل وت ليوأت سداسلا باوجلا . ةيوجالا حصأ

 رع دبع ىف عقول ا قالطلا نأ ىلا نأ هلصحو « اثالث نوةلطي |وناک رع نمز ناكابلف ةدحاو نوقلطي | ونک ىنل

 رصع ىف امأو ؛ اردان اهب واهم سب اوناك وأ الصأ ثالثلا نولهعتسب ال | وناك ماال ةدحا و كلذ لبق عقرب ناك االث

 ام قالطلا عاقیاب کیا نم هيف عنص هنأ كلذ ريغو هزاجآ و ماع هاضمأت هلرق عمو « امل محلاعتسا رثكف ربع

 حيحصلا هدائسأب قوببلا هدروأ اذكو < ىزارلا ةعرز ىبأ ىلا هبسأو ىبرعلا نا ليوأتلا اذه حجرو « هلبق عنصی ناک

 : ىوونلا لاق « ةدحا و نوقلاعب |وناک اال نأ نوقلطت ام نأ یدنع ثيدحلا اذه یعم : لاق هنأ ةعرز ىنأ ىلا

 عباسلا باوجلا . لعأ هتاف ةدحاولا ىف محلا ريذت نعال ةصاخ سانلا ةداع فالتخا نع عفو دخلا نوكيف اذه لعو



 نو هاو - ۵۲۵4 ثيدحلا
 . هريرقت ىف یه امنإ ةججلاو « هرقيف ام ینلا غلبي ناك كلذ نأ قايسلا اذه ىف سيل : موضءإ لاقف « هفقو ىوعد
 علطا هنأ ىلع المح حجارلا ىلع عفرلا كح ىف « مب هللا لود دبغ ىف اذك لعفن انك یاحصلا لوق نأب بقعتو
 نأ ىلع «اثالث ه هلوق لمح نماثلا باوجلا . اهريقحو ماكحالا لیلج نع لاؤسلا ىلع مداد رفوثل هرفاف كلذ ىلع
 لاغدإ هديؤيو یوق وهو « اضيأ سابع نبا ةياور نم وهو ۰ ءاوس ةناكر ثيدح ىف مدقت اک ةئبلا ظفل اهب دارملا
 اهرب قرفلا مدع ىلإ ريشي هن أك ثالث اب حيرصتلا ابف ىلا ثيداحالاو ةّبلا امف ىنلا راثألا بابلا اذه ىف ىراخبلا
 ثالثلا لد ةئبلا ظا لمح هتاور ضع ناف, ليقيف ةدحاو قلطلا دا رأ نإ الإ ثالثلا ىلع لہ یقلطا اذإ ةا ناو
 تدرآ لات نم نوابةي لوالا رصماا ىف اوتاكو « ةتبلا ظفل دارلا امناو ثالثلا ظفلب اهاورف امهنيب ةب وا راهتشال
 ابترفغو ابءو نيب قرف الو « هديغ اجوذ مکشت ىح قلطرلل لحي ال اثالث ةقلطملا نأ وهو « ادج ةرهاظ رظنلا ثيح نم موزللا ىف روپ#آ ةجحو : ىطرقلا لاق . کا رهاظ ىف ثالثلا ینعمآ رع دع ناك الف ةدحاولا ةّبلاب
 كتمكتأ لولا لاق ولف « ريرافالاو قةعلاو حاكنلا ىف اقافتا عرشلا هاغا] ىروض قرفلا نم ليختي امو , اعرشو ةفل
 نم كلذ ريغو رارفإلاو قلا ىف اذكو « هذهو هذهو هذه كدحكنأ لاق ول اک دقمنا ةدحاو ةبلك ىن ثالثلا ءالؤه
 لعج دقو هت أما قالط ءیثنب قاطملا ناف نيتغيصلا فالتخاب بقعأو . هلثم قلطملا نكيلف « ةدحاو انيع الإ هفلح دعب ال امالث هقاب فاحا لاق نم نأب ةدحاولا ىلع تلمح ةعرمب یمقو اذا ثالثا نإ لاق نم جتحاو « ماکحالا
 هناعآ ددعل دمآ الف فاحلا امآ و , قالطلا عيبج قلاط نأ لاق هن أكف انالث یااط تنأ لاق اذاف « انالث اهقالط دمأ
 ىف لعفت تناك ان رباج لوق ىنعأ « ءاوس ةعاللا ةلأم ىف عقوام ريظأ ةلأسملا هذه ىف عقو ىذلاف ةلمجا قو . اقزفاف
 ةعئملا مرغ نيءضوملا ىف حجارلاف « انیمناف امنع رع ان اه 9 : لاق . ربع ةفالخ نم ردصو رک ىبأر ل ىنلا دوغ
 ام ةدحاو ىف هفلاخ ر# دبع ىف ادحأ نأ ظفحم الو « كلذ ىلع زع كبع ىف دقعنا ىذلا عامجالل ثالثلا عاقيإو
 اذه ىف تلطأ دو ۰ رلعا ناو قافتالا دعب فالتخالا ثدحأ نم رابتعا مدع لع رر جاو هل ذيانم عاجالا اذه دم فلااخلاف « رع ديع ىف می رهظ ىح كلذ لبق مم نع فخ ناک ناو خسان دوجو ىلع مرعاجا لد دقو:

 وأ فورعمب كاسماف ,ناتم قالطلا امت هللا لوقل ) هلق . ناعتسملا هقاو ىنم كلذ سالا نم الال عضوملا
 ىلع یاد ال عناملا ىلع ةدداو بآلاف « ةءومج وأ تناك ةقزذم ثالثلا دوجو قاطم ةمجزنلاب دارأ ناك هنأ یل ربظإ ىذلاو ٠ ثالثلا قالطلا زب وج نه هب مجد ام ىلع ةيألا هذهم فيئصملا لالدتسا هجو لكشتسا دق ( ناسحإب حييرسأ
 هب جنحا امم اهنأ ىلإ ةبآلاب راشأف ربظألا وهو ةعومب ثالثلا زوج دارأ ناک ناو « ريك: ريغ نم كلذ ةيعورشم
 دقعتا لب ٠ ةروكذملا ةيفيكلا ريغ نم عنملا قایسلا ف سيل ذإ هجتم ريغ ثالثا عيمج عنم ىلع كاذب لالدتسالا نأ ىلا راشاف , روكذملا بيترتلا ىلع لب ةعفد ثالثلاب نوكي ال عورشملا قالطلا نأ اهرهاظ نأل عوقولا نم ندا فلاخلا
 اهب جاجتحالا ال ةیالاب فلاخلا ليلد عفد هدام نأ لضاملاف , رع نبا ثيدح ىلع مالكا ىف هريزفت مدنت اك نيتنثلا عاقيإ نم حجرأ ةدحاولا عاقيإ نأ لم اوقفتا لب « احجار الو اطرش سيل نيئرملا عاقيل نأ ىلع عاجالا
 قالطلا  لاق ىلاعت هنأ ةبآلاب هلالدتسا هجو : ىنامركلا لاقو . ىدنع حجرت ىذلا اذه « ثالثلا ذب ۳
 ریغب دقملا ديدحتو ةيمجر تناك نإ ةغجرلا هل قبت لب یرکلا ةت ونویلا مزلت بي ال نيننالا عمج نال « قراذلا حوضو عم سايق وهو : لاق , اذک ةمفد ثالثلا عح زاج ةعفد نيتنثلا عمج زاج اذاو نيتنثلا عج زاوج ىلع لدف 4 نان ص
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 ثالثلا عاقيإ لوانقپ ماد ناسحاب حیرستلا وأ : ىنامركلا لاف مث . ثالثا عمج فالخم ٠ انئاب تناك نإ ةدع راظتنا

 عاقيإ لوانتي الف نيتنثلا عاقيإ دعب ايف وه امن ةيألا قايس ىف حيرستلا نکل هب ساب ال اذهو : تلق . ةعفد

 یذلا قالطا رثكأ یا ريسفتلاب ملا لهأ رکذ اف 6 ناترم قالاعلا ) ىلاعت هلوق ىنمم ناف « ثالثلا تاقاطا

 ةقرافملا وأ ةجورلا كسميف ةمصعلا رارمتسا را نأ امإ ذاليح م « ناترم حيرسشلا وأ كاسمالا هدعب نوكي

 دارلا نأ كاحضلاو یدساا نع اولو « روبجلا نع هريغو ی ربطلا هلقن ليوأتلا انهو « ةثلأثلا ةةلطل اب اهحرسيف

ديغو ىربطلا هجرخآ ام لوألا حجریو « ةنونببلا لصحتف ةدعلا یضقنت ینح ةمجرلا كرت الا ىف حيرستلاب
 سم ه

 كاسمإ : لاق ؟ ةثلاثلا نيأف ءناثيم قالطلا هللا لوسر اب : لجد لاق » لاق نزر ىبأ نع عی نب ليعامسا قيرط

 نم ىنطنرادلا هلصو دقو « هل ةع ال نزد ابآ نال لسم هنکل < نس> هدنسو « ناسحاب حيررسأ وأ فورمع

 نم ینارذا ايكلا حجر دقو ‹ ظوفحا وه لوالاو « ذاش هنكل « سنا نع » لاقف ليعامسا نع رخآ هجو

 هلصاح ام كلذ ريرقت ىف لاطأو «السرم هنوکل ربخلا عفدو « ىدسلا لوق هل « نآرفلا ماكحأ » بانک ىن ةينفاشلا

 ىلاعت هلوق نم ةثلاثلا ةفلطلا ذخؤت و : لاق , اهتدع تضقنا اذا نيبت اهتأو ةقلطملا لاح نايب یهو « ةدئاف ةدايز هيف نأ

 دئسإ سابع نبا ثيذح نم ىربطلا هجرخأ اع دضتمي نسح لسم ةناف ىلوأ ثيدحلاب ذيخالاو ها ( ابتلط نان ١

 الف امحرسي وأ متبع نسحیف ابکسع نأ اما , ةثلاثلا ق هللا قتیلف نيتقيلطت هنأرما لجرلا قلط اذإ » لاق حير

 ىلاعت هلوقل ثالث العلا زاجأ نم ةيآلا هذه ىلع ىراخخبلا مجرت : هريسفت ىف ىطرقلا لاقو « اتش اهةح نم املظي

 لاق اذنك . ةمزل هسفن ىلع قيض نف « محل ةحدفلا قيرطإ وه ام | ددملا اذه نأ ىلا هنم ةراشإ هذه و (ناتم قالطاا)

 ؛ رذ أل اذك (ةئوتبم ترت نأ ىرأ ال : رييزلا نيا لاقو هلو . نامتسلا هقاو ؛ روكذملا موزالا هجو ىل ربظي لو

 'ىعفامقلا هلضو ديبزلا نب هللا دبع نع قيلعنلا اذهو . هب لمل فذح هنأكو , لجرلا نيمض ةدايزب « هتتوتيم و هريغلو

 یهو تومي مث اتاي هر ما قلطي لجرلا نع ديبزلا نب هقا دبع تلأس :لاق هکسیلم یبآ نيا قيرط نم قازرلا دہعو

 هلصو ( هئرت یعشل لاقو ) هلوق ٠ اهايإ هتترذيبل امثروأ نأ ىرأ الف انآ امأو < ام روف ناثع امأ : لاق ؛ اهتدع ىف

 قوتملا ةدع دتعن : لاق هضرم ىف ان الث قلط لجر ىف ىعشلاو مبهأربا نع ةريغم نه ةئاوع بأ نع ووصتم نب دیعس

 محتفب ( جور ) هلوق ۰ ةفوكلا یضاق هللا دبع وه ( ةمربش نا لاقو ( هلوق . ةدعلا ف تناك ام هثرتو ابجوز مع

 باطخ | نأ هرداظ اذه ( مه : لاق ؟ ةذعلا تضقن | اذا ( هلوق ٠ ةادالا فرذع ماهفتسا وهو ؛ هرخآ مضو هلوأ

 انثدح : ديعس لاقف هريغ عم ناك هنأ « روصنم نب ديعس ناس » ىف توأر ىذلا نكل « ةمربش ناو ىءثلا نيب راد

 ةمريش نبا هل لاقف ؟ءةلرو كلذ هضرم ىف تام نإ ضيزم وهو هتأرما قاطی لجرلا ىف مشاه ىبأ نع ديز نب داح
: 

 ىراخبلا دنع عقو اذكه ( كلذ نع عجرف رخآلا جورلا تام نإ تيأرأ لاق ) هلوق . ةدملا تضقنا نإ تيأرأ

جورتتا : ةمريش نبا لاقن ةروكذملا روضنم نب ديعس ةياور ىف ىذلاو ءارصتخغع
 اذه تام ناف : لاق . مع : لاف ؟ 

 نم ىعشلا ركذ طقس هلعلو . ةدملا ىف تناكام هثرت لاقف ةدعلا ىلا عجرف ۰ ال : لاق ؟ نيجوز ثرثأ لوالا تامو

 « ةفوكلا ىلا درتي ناكىلعساو وهو , ىبحي هما یا دیدشت و هارلا مضب ىنامرلا وه روكذملا مشاه وأو .ةياورلا

 نم نينانثمو ةدحر# ةتوتبملاو . ًادارظتسا انه تركذ امنإو ء ضئارفلا باتک ةروكذملا ةأسلا لغو ۰22 وهو

 لوالا ثيدحلا : فيداحأ ةثالث بالا ىف فنصلا دروأ مث ۰ ثالثلاپ تنيبأ نم ىلع قلطتو ةتبلا قلاط تنأ اهل لوق
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 رخآ ىف هلوت انه هنم ضرفلاو « ناءللا باتبك ىف یفوتسم هحرش ىتأيسو نينعالتملا ةصق ىف دعس ن لبس تیدح

 سفنب تمقو ةئعالملا ىف ةقرافملا نأب بقءت دقو « ثيدحلا « ب هللا لوسر هرمأي نأ لبق اثالث اهقلطف , ثيدحلا
 ثالثلا عاقب] هيلع ركتي مل لَم ىلا ن وك نم هب جاجتحالا نأب بيجأ و « امقوم ائالث اهايإ هقيلطت فداصإ لف ناعملا

 ةعافر ةصق ىف ةشئاع ثيدح ىناثلا ثيدحلا . تامللا سفنب ةقرفلا تعقو ولو « هركذ أل اعونع ناك ولف « ةعومج

 « امس لف هريغ اجوز ةدعلا دعإ تجوزت مث امالث ابقلط اذإ باب د ىف فوتسم هحرش ىنأيسو , هتأرماو ىظرقلا

 ابةلط هنأ دارملا نوكي نأ لمتحو « ةتبلا قلاط تنأ اش لاق هنأ ىف رهاظ هناف ءقالط تبف » هلوق هنم ةمجرتلا دهاشو
 , ايس هنأ ىناثلا ديب و « ةقرفم وأ ةعومجب ثالث ابق ابقلط نوكي نأ نم معآ وهو « هنم اهتم مع عطق هب لصح اقالط

 نم نایب ةجرقلاب دارلا نأ حجرب اذهو ‹ تاقيلطت ثالث رخآ 8 تااف اهنأ رخآ هجو نم بدآلا باتك ىف

 نم در مح ىلع ىلع لد ثيدح لکو < كلذ نم م ءأ جا دارم نوكي نأ لمتحو ٠ ههركي لو ثالثلا قالطلا زاجآ

 حال : لاق ؟ لوالل لأ : لب ینلا لثسف ٠ جم هنأر ها قاط الجر ناد اضيأ ةشئاع ثيذح یل الا ثيدحلا . كلذ

 رهاظب كسلاف كَ ةصق ىف ا دارملا هيجوت تركة دقن ةعافر ةمق ن نا ناک ناو رهر « ثيدحلا

 ام ريظأ ةأرما عم هل عقو هريغ نأ ةعافر ةصق حرش ىف ىنا سو « ةعومب امنوك ىف رهاظ هناف « ائالث اهقلط » هلوق

 . دیعیب كلذ ىف ددعتلا سيلف « ةعافرا عفو

 : ىلاعت نا دل وتو ¢ هار روس نم اپ ص ۵

 3 عرف سم ۰ 2 3 ۳ “7 ۰ -.

 یضر ةشئاع نع قورسَم نعلم انئادح شعلا انث دح ىلأ ان دح صفح نب رع شن - ۲

 « اشيش انیلع كلذ دمب ۲ رف « هوسرو هللا انرتخا ءب للا ”لوسر ان ريخ لاو امنع هلا
 :one) ىف هفرام ب ۲ ثيدحلا )

 نع ةقئاع تلأس » لاق قورسم نع ساع انثدح ليعاإ نع يع انئدح دسم اش - ۳

 دمب ةئام وأ ةد او امت ريخ ىلابأ ال: قورس لاق ؟ الط ناكنأ قلم ئا انریخ : تلاقف ةريعا

 ۱ ٠ « ىراتخم نأ
 ىف مدقت ( !متتيزو ايندلا ةايحلا ندرت نتئكنإ كجاوزأل لق : ىلاعت هللا لوقو « هجاوزأ ريخ نم باب ) هلوق

 نم مكح ناب انه ر کداو ؟ ريمختلا ناك یمو ‹ دييختلا عق و اذ ايفو ٠ رو ؟ ذلا رييختلا بوس نايب بارحالا ريسفت

 ةلس ىبأ ثيدح 8۵/اع نع قورسم تبدح لبق ىت افصاا ةخسأ ىف انه مقوو ٠ . بابلا ثيدح حرش ة ةيقب عم هنأرما ريغ

 بابش نبا نع سآ وب انئثدح ثيللا لاقو : ح ىرهرلا نع بيمش انأ,نأ ناملا وبآ انثدح و هيف لاق « یتعلا ىف اهنع
 ىلع هقاسو ثيدحلا « هجاوزأ ديرختب جيب هلا لوسر رمأ امل : تااق ةشئاع نأ نحرلا دبع نب ةلس وبأ ىلربخأ
 نأ هتريخأ ةشئاع نا » اط وأو بیمش ةياور قاسو « بارحالا ةروس ریست ىف ناقيرطلا مدقت دقو , سأوي ظفل

 ةسجرت ىف اضيأ ةقلمم ملا ةياود قاس مث . ثيدحلا « هجاوزآ رييختب هللا هرمآ نيح اهل ءاج لپ هقا لوسر
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 ىحضلا بأ ريغصتلاب حیبص نبا وه « سم و هلوقو « ىفوكلا ثايغ نبا یآ (صفح ن ربع انثدح ) هلو . ىرخأ
 ال شحعالا هنع ىور ناو هنککل یراخبلا لاجر نم وهو نيطبلا لسم هتقبط قو « همسا نم شک أ هتینکب روپشم

 ٠ قورسم نع ةياور هل الو حیحصلا لاجر نم وه سیل و روعالا ناسيك نب لسم امهتقبط قو « قورسم نع یور

 هللا انرتخاف ) هلوق ۰ لسم هجرخآ « هءاسن ريخ » قورعم نع یمشلا ةياود ىف ( م هقا لوسد اري ) هلوق

 «دتمي ملف هىرغخأ قو ماغدالا كذب « ددم ه لا ةیاود فو« ددعلا نم نيءلأ مطو لادلا دیددتب ) دعي ملف , هلوسرو

 0 لسم ةياور ىف « ايش انیلع كلذ دعي مف د هلوقو « دادتعالا نم لادلا دیدشن و ةانئملا حتفو نيعلا نوکسب

 ةيناتحتلا حتفو ةمجعلا ركب ( ةريخلا نع ةشئاع تل اس ) هلوق ٠ دلاخ ىبأ نبا وه ( ليعامسا ) هلوق ٠ ءاقالط هدءي

 ؟ ۾ افالط ناكل بف د ليعامسا نع عيكو نع دحألو ؛ءراكنا مايفتسا وه ؟ ( الط ناک فأ ( هلوق 3 رايخلا یم

 نأ دعب ةئام وأ ةدحاو اهتريخأ ىلابأ ال : قورسم لاق ) هلوق : ليعامسا نع ناطقلا ىحي ةياور نم یاسنلل اذکو

 مالك مدقف ليعامسا نع ربسم نب لع ةياور رم لسم هچزخآ دقو « روكذملا دانسالاب لوصوم وه ( ىنراتخت

 رکذف «ةشئاع تلأس دفلو ء افلأ وأ » دازو هلثم ركذف « ىلابأ ام لاق ١» قورسم نع هظفاو روکذلا قو رتم

 نم نأ وهو « راصمألا ءابتنو نيعب الو ةباحصلا دوبج لوقي روکذلا ةثئاع لوقبو « امدح

 ةيعجر ةدحاو ةقلط عقب له اهسفن تراتخا اذإ امف اوفلتخا نكل « قالط كل هيلع عقي ال هتراتخاف هتجوز ريخ

 ابجوذ تراثخا ناو « ةنئاب ةدحاوف اهسفن تراتخا نإ : ىلع نع ىذمرتلا ىبحو ؟ اثالث عقب وأ انئاب وأ

 ربع نوو . ةنئاب ةدحاوف ارج وز تراتخا ناو ثالثن اسمن تراتخا نا : تباث نب دز نعو . ةيعجر ةدحا وف

 لوق ديؤيو . ءیش الف اپجوز تراتخا ناو « ةيعجر امهتعو ‹ ةنئاب ةدحاوف ابسفن تراثخا نإ : دوعسم نباو

 اهرايتخا نأ ىلع دف « ادحتال اتالط اهجوزل اهرایتخا ناكل «نيئيش نيب دیدرت ریبختلا نأ ىنعملا ثيح نم روبجلا

 لاق ناذاز قيراط نم ةبيش ىبأ نبا جرخأ دقو ۰ ةمصملا ىف ءاقبلا ىنعب ابجوزا اهرايتخاو قارذلا ین اهسفنل

 تراتخا ناو «نئاب ةدحاوف ابسفن تراتخا نإ : تلقف رمع هنع ىنا أس : لاقف رايخلا نع لئسف ىلع دنع اسولج انکو

 ابن . هتمباتم نم أدب دجأ ملف : لاق . ءىش الف ابجوز تراتخا نإ , تاق اک سيل : لات . ةيمجد ةدحاوف ابجوز

 . ىذمرتلا هنع ءاكحام لثم ركذف « لاقف تبا نب ديز ىلإ ريع لسرأ و : ىلع لاق . فرعأ تنك ام ىلإ تەجر تیلو

 تباث نب ديز لوقب كلام ذخأو « هرابتخا نم ناذاز هنع هاکح ام ريظن ىلع نه قرط نم ةبيش ىنأ نبا جرخأو

 امإو « ذخألا امإ : نیرمالا دحأ تب رايخلا ىثمم ناب اثالث عقب ابسفن تداتخا اذإ متوكل هعابتأ ضعب جتحاو

 نوكتو جورلا رسآ ىف دعب نوکت ال ظفلا یهثفج لمعي مل ةيعجر ةقلط نوکت امسفن تراتخا اذإ انلق ولف . كرتلا

 ةنئاب ةدحاوف ابسفن تراتخا اذإ ايف دوعسم ناو رمع لوقب ةفينح وبأ ذخأو , امهريغ راتخاف نيثيش نيب ريغ نك

 نأ نيب اهريمخم كلذي دارأو هنأ ما جورلا ريخ اذاف + ةيانك رييختلا : ىعفاشلا لاقو . قباسلا دار الا هيلع درب الو

 رايتشاب درأ مل : تلاق ولف ؛ تقاط قالطلا كلذب تدارأو افن تراتخاف هتمصع ىف رمتسن نأ نيب و هنم قلطت

 ىلد هبن ۰ امزج عقب قالطلا نأ قيلطتل اب ديرختلا ىف عیرصتلا عفو ول هنأ اذه نم ذخژی و : تفدص قالطلا یفن

 طا رثشا ىلع ةيفنحلا نم « ةيادحلا » بحاص هبن و « ىذمتلا حرش » ىف قارعلا لضفلا وبآ تفولا ظفاح انخيش كلذ

 نکل « رهاظ وهو همدحو قالطلا نيب ًاريیخت نكي ل ترتخا تلاقف یراتخا الثم لاق ولف « ںیہختلا ف سفنلا رك
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 هب یوئر « یراتخا » لاق نا. : اضيأ « ةبادملا » بخاض لاقو . خاس ظفألا اذبب كلذ دصق واف قالطالا هلع

 تلاقف یون لا ترتخا تلاقا یراتخا لاقول !ذكو . لطاب وف وذي مل ولف ءانئاب عقیو اهسفن ناطن نأ ملف قالطلا

 ول ابنآ « اقالط كلذ نكي مف هانرتخاف » ةشأاع لوق نم ذخؤي : ىناطخلا لاقو . ةيمجر ةقاط تعقو ىف ترتخا

 ابسفن تراتخا اذإ ةريخلا نأ كيدحلا-ف : لاقف « مهفاا » ف ىطرقلا هقفاوو « انالط كلذ ناکسل امسفن تراتخا

  یزء«سبتقم وهو : لاق « قالطلا لع لدي ظفلب نطن ىلا جابتحا ريغ نم اتالط نوکی راتخالا كلذ سفن نأ
 جوزلا ءاشنا نم ديال لب « اقالط نوكي ال هدرج: كلذ نأ ةيآلا رهاظ نکسل : تلق . روکذلا ةثئاع لوق موبفم

 ٠ موپفلا ةلالد ىلع ةمدقم قوطاملا ةلالدو « رايتخالا دعب ىأ 14 نكحرسأو نكعتمأ نيلاعتف ) ابن نال ؛ قالطلا

 « كيلع دنا هباحعأ دنع ححصاا نالوف هيف یمفاشاو ؟ ليكوتلا مب وأ كيلقلا ىنم وه له رييختلا ىف اوفاتخاو
 , عقي مل تقلط مث دقملا ىف باحيالا نع لوق عطقاي ام ردقب ترخأول ىح هل اهتردايم طرشب ةيكلاملا لوق وهو
 لوق وهو « ةيفنحلاو ةيكلاملا هحجر ىذلاوهو « صاقلا نبا مزج ةيو سلجما ىف اماد ام ريخأتلا رضي ال هجو قو

 « دفن تقلط ىتم لب « روفلا هيف طرتشي الو ديقتب ال هنأ حجارلا : رذنملا نا لاقو . یعازوالاو ثيللاو ىروثلا

 اوکس# و «ةيفنحلا نم ىواحطااو ةيمفاشلا نم رصن نب دمو دیبع وبأ لات هو« یرهزلاو نسحلا لوق وهو

 هنأ ىف رهاظ لاق < كثيدحلا « كيوبأ یرمأتست ىتح ىلجعت الف اما كل ركاذ یا » هيف عقو ثيح بابلا ثیدح

 طارتشا مدع یضتنپ كلذو ؛ اوياع هب ناريشي ام لعنت مث اهوبآ نذأتست ىتح ارش راتخت ال نأ اهريخأ ذإ احل حسف
 حرض ول امأف « قالطالا دنع سلا ىف اماد ام وأ روذلا طرتشي لاقي نأ نکع و : تلف . ريبختلا بارج ىف روفلا

 نأ كلذ نم مزلي الو « ةثئاعةصق ىف عفو ینلا اذهو « ىخارتيف كلذ ىضتقي ببسب هريخأت ىف ةحسفلاب جوزلا
 لعأ هللاو , كلذكر ايخ لک نوکپ

 ىلع وهف «نالطا هب نام وأ « ةيريلا وأ « ةيللتا وأ « كتحّرَس وأ « كتقراف لاق اذإ صاي - 5
 ۳ سا 5 مو 4 5 80 0

 لاقو 6 )ليج احا رس نکحساو 3 لاقو 6 »2 الیج ارت نهوح رسو ر) لجو 0 قا لوقو 8: هتي

 هب ئنلا لع دق » ةشئاع تلاقو . < فورم نهوقرافوآ ) كاقو « ( ناسحاب حرس وأ فورعم كلام ل

 6 ها رب .ىنارصأي انوكي ل "ىوبأ "نأ

 تب اذگم ( همین ىلع ورف قالطلا ةب ىنع ام وأ ةيربلا وأ ةسيلخلا وأ كتحرس وأ كتقراف لاق اذإ باب ) هلوق

 ىف یعفاشلا لوق وهو « هنم فرصت ام وأ قالطاا ظفل الإ هدنع حيرص ال نأ ىضتفاق , ةلأسملا هذه ىف کلا فنصملا

 ةجحو . قالطأأ ی نآرقلا ىف كلذ دورو حارسلاو قارغلاو قالطلا ظفل حيرملا نأ ىلع دي دولا ىف صأو « مدقلا

 ةعامج حجر دقو « نالطا الإ درب مل هناف قالطلا فالذي قالطلا ريما حارسلاو قارفلا ظفل نآرةلا ىف درو هنأ مدقلا

 6 ةيكلاملا نم باوولا ديع یضاما هراتخا و « ةيفئملا لوق وهو <« امهربغو لماحاو دعا » ىف ىراطلاك مدقلا

 هوحن و « ىوق ليصفت وهو : طقف هقح ىف حرص ومف قالطلا الا فرعي مل نم نأ ريخ نبا نع ىرادلا کحو

 ظفل نأ ىلع اوةفتاو . هقح ىف اعرص نوكيال ةميرص ابنآ فرعي ملو كتنفراف برع لاق ول : لاق ةناف ىنايورلل
 یرابلا متن * ٩ جواب م



 ىئالوخلا بارش نب هقا دبع قيرط نم « ثيدحلا بي رغد ىف دیبع وبأ جرخآ نگل « حرص هنم فرصت امو قالطلا

 . ةماح كن أك : لاق . ال : تلات < ةيبظ كنأك : لاقف « یمش : هتأرما هل تلاق لجر هيلا عفر د هنأ رع نع

 لوق ديبع وبأ لاق «كنآسا ىبف اهديب ذخ : رع هل لاقف الاقف « قلاط ةيلخ تنأ لوقت ىتح ىضرأ ال : تلاق

 الال قلاطو « لاقعلا نع تيلغ األ ةيلخ ىعسنف امنع لخو اماقع نم تقلطأ مث ةلوةعم تناك ةفاث ىأ ین اط ةبلخ

 : ديبعوبأ لاق . قالطلار يع هنع طقسأف « الصا قارفلا ىب قالطلا دصقي مو ةفانلا هبشت اهنأ لجرلا دارأف , هنم تةلط

 نيبو هنيب ايف هيف هلوق لوقلاف هريغ دارآ لپ قارفلا دري لو قالطلا ظافلأ نم ءىثب ماک-ت نم لكل لصأ اذهو

 ایرج هارجأ ناكناف « کاح وهو هيلا عفر هل وك رمع ةصق نم لکشلا نكل « روما بهذ اذه لاو . ها ىلاعت هللا

 هی (N نکل «هنالخ ىلع عاجالا فاطلا لقن دقو . رداوألا نم وبف الإو قفاومف کح كانو نکی لو افلا

 قالطلا ظفا دصق اوطرشو روپمبا هلوأ نکد و « ىنايورلا هاكحو « هيض:ةيام ىطيوبلا فو . دوادل هازهو فال ا

 اوطرشو « شکملاب ىبرعلا وأ اهانعم فرعي ال وهو املاتف نالطلا ةداك نقل اذإ الثم ىمجملا جرخيل قالطلا ىنمل

 عم ام اةف هرك أ نإ نکل « هركملا جرخيل دایتخالاو ناسللا هب قبسي امع ازارتحا كلذ دمعت قالطلا ظفلب قطنلا حم

 . ةيالا هذه ىف نأ ىلا ريشي هنأک (الیج اعارس نهوحرسو : ىلاعت هلل لوقر) هلوق ٠ حصالا ف عقو قالطلا ىلإ دصقلا

 نم دارملا سيلو « حرسي مث عت نأ لوخدلا لبق قلط نم ىمأ هنال قالطلا ینمع ال لاسرالا ىع حيرستلا ظفل

 نتنك نإ كجاوزال لق ىنلا اأ اي) ىلامت هلوق ىتعي ( نكحرسأو : لاتو ) هلوق ٠ امطق قيلطتلا دعب ابةيلطت 2 الا

 قيلطنلل لمتع ةيآلا هذسه ىف يرستلاو ( السيج احارس نكحرسأو نكعتمأ نيلامتف اهتتيزو ايندلا ةايحلا ندرت
 هب ريخ ايف فالتخالا ىلا عجار كلذو « قالطلا ىف ةعرص نوكدت نأ ىنتنا نيرمالل ةحلاص تناكاذاو ؛ لاسرالاو

 مدقق اک قلط مل ةماقالا تداتخا ناو تقلط اهسفن تراتخا اذاف « ةماقإلاو قالطلا ىف ناك له : .ءاسن قلب ىنا

 نمو « اهحرس م اهعتم مث ابقلط ايندلا تراتخا نف « ةرخالار ايندلا نيب ريرختلا ىف ناك وأ ؟ هلق بابلا ىف هر رقت

 بابا ىف مدقت ( ناسحاب جرس وأ فورعمي كاسساف : ىلاعت لاقو ) هلوق ؟ هتمصع ىف اهرفآ ةرخالا ترانا

 ( فورم« نهوفراف وأ: لار) هلو . قيلطتلا هب دارملا نأ حجارلا نأو انه حيرسلاب دارلآ ف فالتخالا نایب هلبق

 درو هن ال دحاو امهيف حلاو ؛ حارسلا ظفلب ةرةبلا ىف اهدورو عضوم ىف قارفلا ظفلب تدرو ةبآلا هذه نأ ديري

 هذه ىف اثیدحو اعدق فاسلا فلتخا دقو . لاسرالا لب قالطلا هب دارلا سیلف ۰ قالطلا عوق و دعب نيعضوملا ىف

 نئايلاو ةيلخلاو ةيربلا» لاق امهريغو قهمبلاو ةبيش ىنأ نا امج رخآو اضعإ ام دفع دم اسأب لع نع ءاجخل : ةلأسملا

 « ةيعجر ةدحاو ان ةيلخلا ىف لاق نكل « یعازوالاو ىليل ىبَأ ناو كلام لاق ةو « ثالث ثالث تبلار مارحلاو

 ثالث ةيربلاو ةيلخلا ىف رع نبا نعو « ثالث ثالث مارحلاو ةتبلاو ةيرللا ىف ىب اث ن ديز نعو یرهزلا نع هلقنو

 هب و ناب تنا هيأ مال لجرلا لوق نأب ةيكل ۱۱ ضعب جتحاو , طقف ةيراا ىف ىرهزا) نع هلئمو « ةداتف لاق هو

 كتمصء مطفي ىأ تفت وأ «ینم هب نیټ افالط ىنم قل اط نأ انعم نال قالطلا عاقيإ نمدعتب ةيربو ةيلخو ةلثاو

 مل اذإ اثالث الإ ام لوخدملا ىف نوكي ال اذهو : لاق « اهنم نير: وأ ىتيجوز نم هب نيلض وأ « هانم ةلتبلاو « ىنم

 نم نإ لوقي نم نأب و « لاهتحالاب عفرت ال ةتباثلا ةمصملاو احيرص سيل كلذ ىلع لا نأب بقمآ و «علخ كانه نكي
 ريدقتلا عم وذأي لوقيال فيك حيرصالا عم ةيمجر عقن امآ علخ كانه نكي مل اذا ةنئاب ةقلط قلاط تنأ هتجرزل لاق



 ۴۷۱ ۵۲۹-۵۲۹۵ ثيدحلا
 ا

 صال روحا لف 0 دوكذملا یعلا مم ةنأ ةدولأأ یضقناو عقوو قالطاا ا دصا اذإ تاروكذملا نم ةظفا لک نأبو

 قالطلا عقي ال تايانك اهانعم ىف امو تاروكذملا .ظافل الا نأ حجرتي ىذلاف « قالطالا دنع رافنلا اغاو اورکذ این

 مهفي مل اذا امف « دصقلا عم یالطا هب عقب هتقد عم ولو ةقرفلا مرفأ مالک لك نأ كلذ طباضو « هيلا دصقلا عم الإ اه

 یعفاشا بهذم و رح اذهو « كلذ وحن وأ ىبرشا وأ یلک لات ول ا هيلا دصق ولو قالطلا عقي الف ظفللا نم ةفرفلا

 مه جتحاو 0 ىأرلا باحأو یعازولا لاق اذمو مثريغو دانید نب ورعو ءاطعو یعشلا هلق لاتو « كلذ ىف

اق « کن وأ ةب لمعت ملام اهسفنأ ةب تثدح اع ىتمأ نع هقا زواحجت ر ابرق ىنألا ةر ره ىنأ ثيدحن ىواحطلا
 لدي ةن

 قالطلا دضقو ناك ظل ىأب امطاخ اذا : كلام لاقو . لعفلا وأ مالکلا نع تدرحن اذا رثؤت ال اهدحو ةينلا نأ ىل

 هلق : ةعئاع تلاقو ) هل . ىح نب ملاص نب نسحلا لاق هو ؛ قالط وبف قالطلا هب ديرب ةنالفا لاق ول یتح تقلط

 ةشئاع نع مدقت دقو ؛ ريبختلا ثيدح نم فرط قيلعتلا اذه ( هقارفب ینامأی انوکی مل ىوبأ نأ لب ىنلا لع

 ىف ىرهزلا ىلع فالتخالا نامبو )2 حاكنلا باتک نم « هتنبا لجرلا ةظءوم باب 1 ىف ربع ثبدج رخآ ىف

 قالطالا ىف عاذتلا :ly هيلا دصق اذا هلع لا ىف عارن الو و امزج قالطلا انه قارفلاب ةشئاع تدارأو «هدانسا

 0 مدقق اذا

 الث قلط اذإ : لا له لاقو . ”هتبن : نسحلا لاقو . مارح "ىلع تنأ : هنأ مال لاق نم یساپ - ۷

 "لا ماعطال لاقي ال هنأل ماعطلا مگر ىذلاك اذه سيلو . قآرفلاو قالطلاب مارح هومسف « هيلع تمرح دقف

 ( هریغ جوز حكت یتح دعب نم هل لحال ) ثالث قالطلا ىف لاقو ؛ مارح ةقلطنلل لاقيو مارح

 وأ ةرم تقلط ول : لاف ۽ ثالث قاط نع لس اذإ رع با تاک لاق عفان نع ثیلا لاو - 4

 « كريغ اجوز حک ىتح كيلع تمرح ًانالث اهنقلط ناف, اذه. ین صآ لَو ىنلا ناف ؛ نیم

 ر اط » تااف ةشئاع نع هيبأ ع نب ماشه ا دح ةيواعم وأ انا دح دمع شرم — 0

 نأ تب لف «ءدیرت یش ىلإ هنم لصت ف ةبدملا "لثم "هعم تناكو « اهقلطف ه ريغ اجوز تجوزمف « هناا

 نكي لو یب لخدف هریغ اجوز تجوزت ىنإو « یةلط یجوز نإ هلا لوسر اي : تلاقف اج یبلا تتأف ء اقلط

 فا لوسر لاقف ؟ لوألا یجزآ زا لحأافآ « یش ىلإ ىنم لصب مل ةدحاو ةنه "الا ینب رق لف ةبدملا ”لثم الإ همم

عتلا اذهو . هرب ىلع لمع یآ ( هتبث : نسل ا لاقو ¢ مارح "ىلع هنأ : هيأ مال لاق نم باب ( هلو
 هلدو قيل

 ىف نسحلا نع تعشالا انئذح م لاو ىراخيلا خيش « ىراصنالا هلا دبع نب دم ءزج د ىف املاع انل عقوو » قبلا

 ىمختلا لاق اذهب و « نسحلا نع رخآ هجو نم قازرلا دبع هجرخأو « قالطف انالط ناو , نيميف انیع یون نإ مارحلا

 « مدقت ا١ هلمل ۰ قالوب ةمرط حمصم لا (۱)



VY 
 قالطا پاتک ۸

 ريصإلاو نیم یبف افالط وني مل ناو « ةنئاب ةدحاو یبف نیتنا یون نا : اول نکا هلثم ةيفنحلا لاقو . نئاب ىف ةدحاو ىوت نا : لات نکل ىروالا لاق ةبو « سواطو ردع نباو دوعسم نا نغ هوحت یورو « قح]و یمفاشلاو
 یکی ىفأ نع هوم یورو « نفك مارحلا نیم : روث وبأو یعازوالا لاقو . بجا لوالاو بیت وهو  ايلوم
 ( كا هللا لأ ام مرحت مل یلاعت هلوق رهاظب روث وب أ جتحاو  سواطو ءاطعو بیسلا نإ ديعسو ةشئاعو نع
 ةرامك هتمرل مارح “لع تنأ هتامال لاق نم : ريبج نب ديعسو ةيالق وبأ لاقو . هدعب ىذلا بابلا ىف نایب ىفأمسو
 هواي م ناو ٠ ارهاظم ناك رابظلا هب دارا نم نآ اودارآ مآ لمحت : ىراحطلا لاقو ٠ دمحأ نع هلثمو + رابظلا
 ةفيئح وبأ لافو . دعب هيفو « ةقبقح ارابظ ارهاظم ريصي هنأ ال , رارظلا ةرافك ىهو ةظاذم نیم ةرافک هيلع ناك
 ىف : ىلبل ىبأ ناو او رع ناو تباث نب دیزو ىلغ نع یورو ٠ هدارأ ولو ارهاظم نوک, ال : هاحاصو
 لاق بو ؛ هيف ءىش ال : ةعيبرو یمشلاو قور س۰ نعو < كلام لاق هو , هتین نع لأي الو تاقیلطت ثالث مارحلا
 هنأ فالثخالا ببس انتالع ضوب لاق : یطرفلا لاق . اهباعيتسا لوطي اضيأ ليصافت امف كلام بهذم قو :.اهلع هريغ دازو « الوق رشع ةينام ىلا رسفملا ىطرقلا بناب فلسلا نع ريثك فالتخا ملا فو . ةيكلاملا نم غبصأ

 كم نف « ءاملعلا !مبذاجتف « ةلأسملا هذه كح ىف هيلع دمتعي حیحم رهاظ سن ةنسلا ىف الو اعر نآرقلا ىف عقي
 ىنعم نأ ىلع هانب نيميب تسيلو ةرافكلا بحت لاف نمو ؛ ( كل هقا لحأ ام مرحت مل ىنلا ام اي ) ىلاعت هلوق دعب (کنامآ ةلمت کل هقا ضرفدق  یلمتهلوق رهاظب ذخأ ني اهنإ لاق نمو ء ءىش همرلب ال لاق ةيلصألا ةءاديلاب
 لقأ و ةرهاظلا ههوجو لفأ ىلع ظفالا لح ةيعجر ةقاط هب عفت لاق نمو < ىنعملا ىلع ةرافكلا تصقون ميرحتلا لا
 ' قالطا اب امارح هومسف هيلع تمرح دقف انالث قلط اذإ : معلا لهأ لاتو ) هلوق ° لعأ لاو « رابظاا ىف هدنع سالا رصحاف قالطاا نع رظنا عطقو ميرحتلا ىنمم ىلإ ران راهظ لاق نمو« ههوجو یبتنم ىلع ظفلا لح ثالث لاق نمو « دقملا ددجب ملام ام ميرحتلا رارمتسالف ةنئاب لاق نمو « اميري ملام ءطولا مرح ةقلط ةا را هب مرح ام

 لع وبف قالطلا ريغ یون وأ ناطآ ولف « هيلا 'دصقي وأ قالطلاب لئاقلا حرصي نأ دب الف ىأ ( قارفلاو
 ىف لاقو « مارح ةقلطيلل لاقيو مارح لحلا ماعطلل لاقيال ةنأل . ماعطلا مري ىذلاك اذه سيلد ) هلو ۰ رظناا
 كلذ هللا ففخ , مالسلا هيلع بوقعيل عقو اك مهل مرح ايش مپ-فنا ىلع اومرح اذإ اوناک مولبق نم نآ منع فنخ ايف ةمالا هذه ىلع هللا مع نم: بابلا لاق ( هريغ ًاجوز حكسنت ىتح دعب نم هل لحت ال : ثالث نالطلا
 , ىرخأ ةبج نم ناقريفي دقف ةبج نم ابوتسا ناو نيّديشلا نأ نيبف « مهنع هلقن مدقت اک بارشلاو مامطلا نيب و ةچ ورلا نيب یوس نمي هريغو خبضأ نع مدقت ام ىلإ راشأ یراخبلا نظأو . ها ( مكل هللا لحأ ام تابیظ اومرحت ال اونمآ نيذلا !مآ اب ) ىلاعت لاقف مش لحا ام انیش موسفنأ ىلع اومرحي نأ مانو « ةمالا هذه نع
 مل هسفن ىلع همرح اذإ بارشلاو ماعطلاو « تمرح ا,قرلطت كلذب دارآو هسفن ىلع لجرلا ابهرح اذإ ةجوزلاف
 دعب نم هل لحن الف إل ىلامت هلوقل جوزلا ىلع مرت ةئلاثلا ةقلطلاب ةأرملا نأ ىلع مهقافتاب جتحا اذطو « مرحب
 نمو حاکسنا با25 ىف نوراه نب ديزي جرخأف « كلذ ديؤي ام سابع نبا نع دروو ( هریغ ًاجدز حكسنن ىتح
 , ًامارح ىنأ يما تاعج ینا : لاقف یابع نبا یتآ ايبارعأ نا د كهام نب فموي نع حيحص دنب قوبلا هقيرط
 ليئارسإ مرح ام الا ليئارسإ ىنبل الح ناك ماعطلا لك ) ىلاعت هللا لوق یبارآ : لاق . مار كيلع تسيل : لاق
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 لک أي ال نأ هللا هافش نإ هسفن ىلع لم اسنلا قرع هب ناك ليئارسإ نا : سابع یا لاقف ؟ ةنآلا € هسفن ىلع

 « اتیش هسفن یلع مرح نميف ءالعلا فلتخا دقو . « ةمالا هذه لع ىمي مارح تسٍل و ۰ ءىش لک نم قورعلا

 اماعط مرح نأو « نيم ةرافك هيلعف قلا الو رابظلا الو قالطلا دصقي و هنأ یا مرح نإ :یعفاشلا لامف

 لاق . هلبق ىذلا بابلا ف فالتخالا ةيقب نایب مدقنو . نيم ةراذک عيمجا ىف هيلع : دحآ لاقو . وغلف ابارش وأ

 نع دنه ىنأ نب دواد ق!رط نم تا هلاجد دنس هچام ناو یذمرتلا هجرخأ ىذلا ثيدحلا جرخأ نأ دعب قوا

 نیما ف لمجو « الالح مارا لمجل « مرحو هئا نم قي ىنلا لآ : تلاق ةشناع نع » قورسم نع ىعشلا

 . اني« الو ادابظ الو اقالط هقالطاب نوکی ال مارا ظفا نإ لاق نم لوقل بوقت ربا اذه ىف ناف لاق « ةرافک

 یا ناف « نيام وأ ةرم تقلط ول : لاق الا قاط نمع لثس اذ] رمع نبا ناک : لاق عفان نع ثللا لاو ) هلوق

 ىييمشكلا ةياود فو رثكالا اذك ( كريغ اجوز مكنت ىتح كيل تمرح اثالث اقلط ناف « اذهب ىرمأ 2

 دقو هتأ صا ربع نيا قیلطت ةصق نم رصتخم ید اذمه « نيعضوملا ق بئاغلا ریمضب هيلع تمرع و ارقلط نافد

 نيب عنا نا محلوق كلام بهذم ىلع لکشتساف با ةلج اذه نأ نيتلا نا نظو « قالطاا لوأ ىف هحرش قيس

 را ل ىنلا ناف د رمع نبا لرق ىف ةراشالا نأ ةياوجو « ةءدبلاب أ ال يو ىنلاو لاق , ةعدب نيتةيلطت

 نيتم وأ ةرم هنأ ما قلطب نأ هرمأ هنأ ريع نیا درب لو ء ثيدحلا رخآ ىف هنأ ما عات را نم هسمأ ام ىلا « كلذب

 ىراخبلا ابقلع یا ثيللا ىيرط نم روکنا ثيدملا ائيور دقو . قاطملا لاح هلئاسل لصفف.رع نا مالک وه ااو

 قو « ثيللا نع هنع یوغبلا ماتا ىبأ ةاود « لهابلا ىموم نب ءالماا ملا ىبأ ءنج » ىف أيلاع الوضوم الوطم

 نكل يللا قب رط نم ثيدحلا سم جرخأو خلا ءرمع نا ناكو عفان لاقد هدعب و , هت أر ما قالط ىف رمع نیا ةمق هلو ٠

 باوج ىلا جاتحي الف ىمنلل وه وأ ًاريخ ناكل هريدقت فوذ هؤازج ءتةلط ولو هلوق : ینامرکلا لاقو « هماهتب سیا

 امعماج مل ربط ىف ناک ناف ریدقتلاو ادم ینا ي الا ناف » هلوقل ةعجرلا كل ناكل : باوجلا لب لاف اک سیل و

 لاق اذغو . ةهچرلا ىلإ ردابي نأ یفبنی ةعدبلا قاطمو « ةعدب نالط ناکضیا ف عفو ناو « ةثس الط ناک هیف

 نیا نأكو « ال تقلط ناو » هلوق كلذ ميسقو « ضّئاحلا تقلط امل ةمجارملاب ىأ « اذهب نما گز ىنلا ناف د

 كانه احرص هنابب مدقت اک ةدحاو وه ۱۶] هلم عقد ىذلاف الو « امهناب یوسف ةدحاولاب نيت رلا نيب مهجلا قحلأ رع

 ديرب ةن أ كامالث قيلطتلاب اما رح اهاممف < كيلع تمرح » رع نا لوقب داوشتسالا انه اذه داراب ىراخيلا دارأو

 ىاطاغم خيشلا لع اذه ىنخو « انئاب اهقلطي وأ قالطلا هب ديرب ىتح مارح ىلع تنأ هلوق درج# امارح ريصت ال اا

 مث . هيلا ترشأ ام ءىش ىلع اعولت نقللا نبا انخیش جرع نکلو « ةجرتلل ثيدحلا اذه ةبسانم اوفنف هعبت نمو

 « كتلیسع رخالا قوذب ىح لوالا كجورل نيل ال » هيف هلوقل ةءافر ةأرما ةص ىف ةشاع ثيدح فتصاا ركذ

 هدعب یلاو « ءانئتسالا فرح ظفلب وه « ةدحاو ةنه الإ ئيرقي مف » ةياورلا هذه ىف هلرقو ٠ ابیرق هحرش ىنأسو

 ا یکی ةلک یه : ليلخلا لاقو « هلق یرهزالا هركنأ دقو اهديدشت یورما کو < نوالا فيفضو ءاحلا حتفب

 لقنو . امیشغ اذإ هتأرما نه لاقي ةدحاو ةرم الإ ی اف مل هانعم نيتلا نبا لاف « همساب هرکذ نم ايحتسي ءىثلا نع

 ةذحوملاب هاور ىذلا نأ «قراشملا د بحاص ركذ ىذلاو « ةرم ىأ ةلبقا ةدح ومي خسنلا رثك | ىف هنأ قتامركلا

 « ةدحاو ةرم ام دارلا نأ وهو مدقتام ةدجولاب ةبه ينعم ىف يكحو , نونلاب ةفاكلا دنعو : لاق نكسلا نبا ړه
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 به لاقي عاملا ىلا جاتحا اذا به نم یه لیقو « هتعقو ىأ فيسلا ةبه ردح لاقي ةءفولا ةبحلاب داراا ليقو لاق

 حرشو « ثالألا قالطلا ةلزنم لس مرحلا نآ یر ىراخبلا نأ لاطب نبا معز : ) هیات ( ایه به سبتلا

 « دیر ةنفج وأ ی رما تمرح ىلابأ ام قورسسم لوق قو : ةلأسملا ىف فالتضالا قاس نأ دول لايف كلذ ىلع همالك

 ند نأ بهذ نم جتحاو لاق« ىراخبيلا در هلعو ¢ ذوذش لوقلا اذه ىلعف نه نوهآ مارح ىلع ینآ ىعشلا لوقو

 ثالثلا تناك ايلف لاق ء هيلع مرحت اهنأ اثالث هتآرما قلط نم نأ لع عاجالاب تاةيلطت ثالث امنأ هتجوز مرح
 لح ملف الت هنأرما قاط ا ةعاهر ثر دح دار اب یراخبلا راشأ ةدملا هله ىلاو لاق , اثالث مرحلا ناک اههرحت

 ربظي ىذلاو « رظن هلاقايفو . ها اهقلط نکوب هنآررمآ هسفن ىلع مرح نم كاذک-_ف ۰ جوز دعب الا اهتعجارم هل

 ةنداع هذهو < یرصبلا نسحلا لوب بایلا ردص كاذلو < لئاقلا ةن لا فرصما مارملا نأ ىراخبلا بهذم نم

 نوکب لدتسل نآ ىراخبلا اشاحر ¢ هرامتحا وپف ىعن ات وأ یا نه لا نم هب رفص امہ فالتخالا عضر٠ ف

 «٠ ثالثلا ىف ميرحتلا رصحنپ ملف اتدع تضقنا اذإ ةيعجرلا كاذکو , درذج دع دعب الا ام لوخدلا مرحت نئابلاو

 بيقعت الوأ هانرتخا ام دی وب امو ؟ صخالا لد معالاب لدتسي فيكف اثالث قيلطتلا نم معأ مرحتلاف اضنآو

 اك «ءیشب سیلف هتأرها مرح اذا و سابع نا لوق هيف قاسو « كل هللا لحأ ام مرح مل و ةمجرتب بابلا ىراخبلا

 ۱ ىلاعت ها ءاش نا هنابپ یتآپس

 ؟ كا هلل لحأ ام من ل ےس اب - ۸

 نب ىلعي نع ريثك ىلأ نب ی نع ”ةيواعم انثدح عفان نب ”مييرلا م حاملا نب نسا رح - ه5

 ناكدقل ) لاقو « ی سيل تاما مارح اذإ : لوقي سابع نبا مس » هنأ هربخآ هنأ ريبج نب دیمس نع مک

 نب ديب مس هنأ ءاطع معز لاق جرج نبأ نع جاجح انثدح حابصلا بدم نب نسحلا شرم - ۷

 اهدنع برشی و رشحج قنبا بایز دنع 09 ناك لع 'ىنلا "نآ اهنع هللا ىضر ًةشئاع تەم » لوقي : ری

 .ريفاغم تاک أ «ريفانم ب ر كنمدجأل ىنإ : فن و هوا املاء لغد انتيأ "نأ ةصفحو انآ .تیصاوف «ًالسع

 تا ریف 5 هل دوعأ ناو 0 شحج ةنبا باير لزع "الو ی ¢ نا ال ۳ لاقف ۰ كلذ هل تلاقث اهادحإ ىلع لخدف

 ضعب ىلإ 'ىبلا "رسا ذإو ) ةصفحو ةشئامل ( هللا ىلإ بوت نإ - ىلإ كل هللا لحأ ام مرح 1 ىبنلا اهمأ ا ) ۰ ۰ 5 4. 0 ۳ و 6 ۶ هام 0

 « ًالسع تب رش لب : هلوقل € اًثيدح هجاوزأ

 "یضر ةشئاع نع ودیا نع ةورع نب ماشه نع رهسم ن “م ایلدح وار ىلأ نب 0 اشو - ۸

 ئاسن يلع لخد رصملا نم ةف رنا اذإ ناكو « يولحلاو لسلا بح ما لوسر ناك» تلاق امنع هلل
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 ۰ و 2 هيو < ۳ ۳2 ع ۰

 « كلذ نه تلأسف « ترهق « "سبت ناکام رنک أ سبتحاف رع ٍتنب ةصفح ىلع لخدف « نهادحإ نم ون ديف

02 اهموق نم دارم امل تله أ ىل ليقف
 او اما : اقف ¢ برش هنم و "ىلا تقسف 6 لسع 1

 لوقیس هناف  ريفاغم تلک : ىلوقف كام اند اذاف « رم ونديس هن] : ةعمر تاب ةدوسا ”تلقف « هل نلاحمل

 : 4 یلوقف « لسع ةبرش ”ةصفح نفس : كل ”لوقيس هناف ؟ كيم ثلجأ ىتلا ميرا مذهام : هل یلوقف ءال : كل

 ماق نأ الإ وهام اف : ةدوس لوقت تلاق ۰ كاذ ةيفصاي تنأ ىلوقو . كلذ ل وفأسو « طقرملا هح تسرَج

 ریذاغم تلك أ هلل لوسر اي : ةد وس هل تلاق اهن اند املف . كلنم افف 4 ىننمأ ام ”هئابأ نأ تدرأف بابلا ىلع

 . طفرملا لحم تسرح : تلاقف ٠ لسع برش "ةصفح یعقس : لاق ؟ كبمدجأ ىتلا حيراا مذه اف تلاق . ال : لاق

 هللا لوسر اي : تلاف ةصفح ىلإ راد الف . توذ لثم 4 تلاق ةيفص ىلإ راد املف . كلذ ومن هل تلق "ىلإ راد الف

 « ىقاكسا : اط تلق « هانمرح<دقل او : ةدوس لوقت تلاق . هيف ىل ةجاح ال : لاق ؟ هنم ایت. الأ

 هلوقد هلدب عقوو « باب د ظفل ىسنلا ةياور نم طقسو رثكالل اذک ( كل هللا لحا م مارحت مل باب ( هلوق

هو ةلمم ءار هرخآ رازلا وه ( حابصلا نب نسحلا ىنثدح ) هلوق ۰ « امت
 روما ۹2 و ¢ دادمب لوت ىطساو و

الصلاو ناءالا 5 یداخبلا هیع جرخاو 6 الولف یاسلا هنیل و
 نسلا نع ىراخبلا جرخاو 6 شکب ملف امهريغو ة

 ىف هنع یوراا وهو حابصلا نب دمع نب نیلا ورف هد بسا نوكي اذکم حقو اذا نکل « یارفعرلا حابصلا نبا

 هنع جرخأ ىبالودلا حابصلا نب دم مهتةبط ىف نمو ىراخبلا خویش نم ةاورلا فو « بابلا اذه نم یناثلا ثيدحلا

یو حاصلا نب نسحلا اخآ وه سيلو < امهریغو غویبلاو ةالصلا ىف یراخیلا
 هنع جرخأ قارجرجلا حابصلا نب د

 سیل و هريغو عويبلا ىف ىراخيلا هنع جرخآ راطعلا حابصلا نب هللأ عو « فالودلا ريغ وهو « هجام ناو دراد وبأ

 لقو « هب قاطی و اطخ فذح ۾ هنآ ۳ ظفلو مس هنأ ىأ ) عفان نب عيبرلا عمح) هلوق 1 رخألل اغأ ءالؤه نم دحأ

اولا نوكسو ةانثملا فب هب وت وأ وه عفان نب عیبراو ۰ «لافو لغفل لع هيينتلا عقو اک هيلع هين نم
 ةدحوم اهدءب و

 جرخأف دواد ايأ الإ ةطساوب ىذمزتلا الا ةتسلا هنع جرخآ ءسوسرط لزن ىلح « هسا نم رثكأ هتيزكب دوپشم

يش بات کلا اذه ىف هنع هل رأ مل نكل و ىراخبلا هكردأو . اضبآ ةطساوب هنع جرخأو ةطساو ريغب ريثكلا هنع
 ريغب ا

يف لاق اف ةعرازاا ف مدقتملا عضوملا الا ةطساوب die جرخأو ¢ ةطسا و
 عات دحر لقب لو ۰ عفان نب عیبرلا لاق د ه

 ماللا دیدشتب مالس نبا وه ( ةب واعم انئدح ( هلوق . ناعضوملا ناذه الا هدنع هل سياو « هقاب م وأ هيقل ىردأ اف

ثك الإو یممشکل اذک ( *یثب سيل هئآما مرح اذا ( هلوق . قس ق نيغب الأ نم هال هقوف نم و ی هخمش و
 ر

لذ وحن وأ ةمرع وأ مارح “إ٥ تنأ هلوق یهو ةماک لا ئأ « تسيل
 الدسم شایع نبا ىأ (لاقو ) هلوق . ك

 عقو دقو « ميرحتلا ةصق ىلا كلذي دهشي ( ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف كل ناكدقل ) ىلاعت هلوقب هيلا بهذام ىلع

اكتلا بانک ىف « هتنبا لجرلا ةظعوم باب د یف ترکذو« ميرحالا ةدوس ريسفت ىف كلذ طسب
 ثيدحلا حرش ىف ح
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 دنسإ یتاسنلا جرخآ دقو . ىلامت هقا دمحم لاوفآلا كل: نيب عملا هجوي قلمتیام تبعرتسا و ؛ كلذ ريغ بپسلا
 هذه ىلاعت هللا لزنأف « اپم"رح ىت ةداعو ةصفح هب لزت لف « اهؤطي ةمأ هل تناك لر ىنلا نا د سن نع حیحم
 یربطا هجرخآ لسرم دهاش هلو , ببسلا اذه قرط حصا اذهو « كل هللا لحأ ام مرحت مل ىلا اما اي : ةبالا
 « هئاسن ضعب تيب ىف هدلو مي هاربا مآ هللا لوسر باصآ د لاق ریپشلا ىعباتلا لسا نب دیز نع حيمص دنسب
 | لالحم لا كيلع مرحت فيك هللا لوسر اي : تلاقف  امارح هيلع اهلع « یثارف ىلعو ىتيب ىف هللا لوسر اب : تلاقف
 تنأ هتأرمال لجرلا لوقف : لسا نب دبز لاق « كل هللا لحأ ام مرح مل ىنلا اميأ اي تلف , اهیصیال هاب ال فلخ
 لمتحيو «قيلطتلا ىالاب ديري نأ لمتحم « ءىثب سبل » هلوةو . فاح نإ نيم ةرافك همزلت اعاو . وغل مارح ىلع
 نب ىح نع ىقاوتسدلا ماشه قيرط نم ريسفتلا ىف مدقنام هديؤيو « برثآ لو الا و كلذ نم معأ وهام هب ديرب نأ
 نع یروصلا كرابلا نب دمحم قیرط نم لبعاسالا هجرخأو « رفکی مارحلا قد اممضوم دانسالا اذوب ریثک ىبأ
 هلوقي دارلا نأ فرمف ءاهرفكي نيم یه امئاف هتأرما لجرلا مرح اذا و ظفلب بابلا ثيدح دانسأب مالس نب ةيواعم
 نع ريبج نب ذیعس نع سطفآلا ملاس قيرط نم هيودرم نیاو یااسنا جرخأو . قالطب سیا ىأ « ءىثإ سيل د
 اهيأ ای و الت مث « مارحب كيلع ىهام تبذک : لاق ؛ امارح ىلع قأرما تاعج یا : لاقف هءاج الجر نا و سابع نبا
 دارأف « رسوم هنأ فرع هن 9 ةبقرلاب هيلع راشأ هناكو ها « «'ةبقر كيلع د هل لاق مث ( كل هللا لحأ ام مرحت مل ىنلا
 . نا ةرافكب حيرصالا نم هنع مدقنام هيلع لديو « ةبقرلا قتع هيلع نيعن هنأ ال نيولا ةرافک نم ظاغالاب رفکی نأ
 ن٠ اهدحآ : نيبجو نم هدروأف هئاسا ضعب دنع لسعلا لب ینلا برش ةصق ىف ةدئاع ثیدح فنصلا رکذ مث
 ةورع نب ماشه قيرط نم فالو: شحج تنب بنیز دنع ناك لسعلا برش نأ هيفو ةشئاع نع ريع نب ديبع قرط
 ةب ودرم نبا جرخأو . نيحيحصلا ىف ام اذهف « ريع تنب ةصفح دنع ناك لسءلا برش نأ هيفو ةشئاع نع هيبأ نع
 اناطاوت ناتللا امه ةصفحو ةشئاع نأو « ةدوس هذه ناك لسملا برش نأ سابع نا نع ةکیام یآ نبأ قرط نم
 ددعتلا ىلع لا فالتخالا اذه نيب عمجا قیرطو ٠ لسغلا ةبحاص ىف ال تخا نا و ريع نب ديبع ةياور ىفام قاو ىلع
 ىلع امل سابع نبا ةقفاومل تبئأ رع نب ديبع ةياورف حيجرتلا ىلا حنج ناف « ذحاولا رمآلا ببسلا ددعت عنتع الف
 ةيحاص ةصفح تناك ولف « كلذب رع مزج نم قالطلا قو رسما ىف مدقتام ىلع ةكااعو ةصفح نيترهاظتملا نأ

 ةصقلاب لورا صاصتخاو هعرحو لسعلا برش ىف ةصقلا ددعت نكمي نکل « ةشئاعب رهاظتلا ف نرقت مل لسعلا
 تناك ةصف> دنع لسملا برش امف عقو یا ةصقلا ن ركن نأ نکع و « ناترهاظتلا امه ةصفحو ةشئام نأ امف ىنلا
 ضرعت ةصفح دنع نراك لسعلا برش نأ اهيف ىلا ةورع نب ماشه قيرط ىف عقب مل هنأ للا اذه ديؤيو , ةةباس
 نم تبث ريمع نب ديبع قيرط نأل ةدوسال بنيز لسملا ةبحاص نأ اضيأ حجارلاو « لوزالا بیس ركذل الو ةبالل

 ىلع ةهئاع قفا و نم تاك ةدوس نأ امف نال ةورع نب ماشه قیرطب دحتت نا زئاج الو «ریثکب ةكيلم دآ نبا قبرط
 انأ : نيب رح نك ملل ينلا ءاسل نا د ةشئاع نع ةبمل باتک ىف ىضم ام اضيأ هحجريو « ريفاغم حير دجأ د اهوق
 یه بنيز نأ حجر اذهف « بزح ىف تايقابلاو ةلس مأو شحج تنب بنيزو « بزح ىف ةيفصو ةصفحو ةدوسو
 ةيمست نأب ىدوادلا موج نم ىلوأ اذهو « لءأ هللاو اهب زح ريغ نم اهنوكل اهنم ةشثاع تراغ اذهلو لسملا ةجحاص
 « ضایه حيجرتلا ىلا حنچ نمو « شحج تنب بنیز وأ يح تنب ةيفص ىه اءاو طاغ ةصفح لسعلا تب رش یا
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 اهتقفاوم ىلوأ ريمع نب ديبع ةياود : ضايع لاقف هرقأو ضایع نج ىوونلا هلقن اذڪو « ىطرقلا فقلت هتمو
 لاق « مع نع سابع نبا ثيدحلو « شكا ال ناتنث امہف ( هيلع ارهاظت ناو ) هيف ناگ , هللا باتكح رهاظ
 اذه انز وج ىتم : لاقف داجأف ضابع ةلاقم ىنامركلا بقمنو « یرخالا ةءاورلا ىوار ىلع تبلقنا ءامنألا ناکشف

 تسيل ةيفصو ةدوسو ةعئام تارهاظتملا نأ امف ین ةياورلا : ىطرقلا لاقو . تاياورلا رك اب قوئولا عفترا

 لقن مث. ثنولا ةعامج باطنخم تماج كاذک تناک ولو نينئالا باطخ ظفلب امج ةوالتلا ةفل ع الال ةدحصب

 هل ليق امف « ةقباس ةصفح ةف نوكت نأ عئاملا مو« ىلوأو حضأ ريمع نب ديبع ةءاور نأ هريغو ليصالا نع

 ةصفحو ةقثاع ترهاظت بايز تيب ىف برشال مث « ءىش كلذ ىف لزنی لو ميرحتب حرصت ريغ نم برشلا كرت لیقام
 نوم رهاظت نميف ةينثتااب مزبجلا عم ةدوس ركذ امأو : لاق . ةبآلا تلزنف لسملا ذئنيح مرغ لوقلا كلذ ىلع

 ؛ اهياع هلوخدب ضارتعا الذ ةبملا لبق كلذ ناك ناف « اط امو تبهو اذغ و ةشئامل ةمباتلاك تناکاآ رابتعاوف

 ركذ ناف « كلذ نه راذتعالا ىلا ةجاحال : تاق . ةدوس ىلإ ددرم نأ ةشئاعل ابموي اهم مذ: الف هدعب ناك ناو

 ةصق اماو « هركذ ىذلا عمجا نم مدقتام ىلع لوز: الو هيف ةينثثالو ةصفح دنع لسعلا برش ةصق ىف ءاج اما ةدوم

 نم رم هب مزج أل قباطم ورف « ةصفحو انآ تأطاوت و تلاق ةشئاع نأب هيف حرص دن شحج تنب بنبز دنع لسملا

 ىف ادهاش ةصفح دنع لسملا برش ةصقل تدجوو . لعأ هقاو ةيآلا رهاظل قفاومو ةصفحو ةدئاع نيترهاظتملا نأ

 « هظافل أ بلاغ ىلإ ترشأ دقو « مب سأبال ةتاورو سابع نبا نع نامور نب دیدی قيرط نم هب ودم نبا ريسفت
 « هذوذشو هلاسرإل حوجم وهز هريغو ىربطلا هجرخأ ةبلس مأ دنع ناک لسءلا برش نأ ىدسلا ريسف# ىف عقوو

 زاجملا لمأو ۰ حابد ېا نبا وه ( ءاطع معز ) هلوق . ىصيصملا در نا وه ( جاجح انثدح ) هلو : لءأ هللاو

 ۰ ريمعفتلا ىف ىضم دقو ءاطع نع خرج نبا نع فسوب نب ماشه ةاور ىف عقوو : لوقا قلط» ىلع معزلا نوفاطی

 دنع السع برش » ماشه ةياور ىف ( المع اهدنع برشيو شحچ تاب بنيز دبع شکم ناك ےب ىنلا نا ) هلوق

 « ةاصاوملا نم داص اب انه اذك ( تیصاوتف ) لوق . بترتال واولا نآل امهنيب ةرباغءالو « اهدنع ثكمب مث بنيز

 یبث و « هاي تراصف ةزمملا تلبسف ةزمهلاب تأطاوت هلصاو  ةأطاوملا نم ءاطلاب « تيطاوتف » ماشه ةباور ىفو

 ةدايزب « لخدام انتیآ نأ » دم نب جاجح نم دمحأ ةياور ىف ( لذ انتيأ نأ ) هلوق ۰ رذ ىبأ ةياود ف كلذك

 ديخأتو ريفاغم تاكأ ميدقتب ماشه اور ىف ( ريفاغم تلكأ , ريفاغم یر كنم دجأل فا ) هلوق ٠ ةدئاز یهو ام

 عيبج ىف ءافلا دعب ةيناتحنلا تايثابو ءافلاو ةمجملا نيذلاب يفاغلاو « ةادالا فوذحم مابفتسا تلك أو : دجأ ین

 امتابأإ باوصلاو ضار لاق« اهفذحي ثيدحلا نم عضاوملا ضءب ىف لسم نع خسذاا شب ىف عقوو « ىراخبلا خسف

 دوففم عمج ريفاغملا نأ درفملاب هدارمو « ها رعشلا ةرورض ىف تفذح امئاو درفلا ىف ىلا واولا نم ضوع اهمال

 لوهفم مالكلا ف سبل : ةبيتق نيا لاق « تابنلا ىف ىرونيدلا ةفي:- وبأ هاكح ءافلا لدب ةثلثم ءاثب لاقيو هلوآ مطب

 « فنالا هاسآ نم ةمجعلا ءاساب روخنمو « ةأ کلا ءامسأ نم ةمجملا نيغلاب لورذمو روفذم الا هلوأ مضب

 هيبش دوفغلا نأ ىراخبلا ركذو « ةببرك ةمئار هل ولح خم دوفغلاو : لاق « قيلاغاا دحاو ةمجعملا نیل اب قولعو

 ٠ ضحلا نم وهو لبالا اهاعرت ىتلا رجشا نم وهو ةثلثم اددعب ملا نوكسو ءارلا ركب ثمرلا ىف نوكي خمصل اب

 نوكي روفغملا نأ ىراصنالا ديز وبأ ركذو . هيف كلذ ربظ اذإ ثمرلا رفغأ لاقي « ةوالح روكذملا خمصلا فو

 ریرابلا عف ۸ ٩ ج ۸ س م
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 لوق وهو ةدئاز ليقف روفغم ميم ىف فلتخاو ۰ حلطلاو مللاو مالا قو « ةمجعملا حتفو ةلمهلا مضب رشعلا ىف اضيأ
 هرنکب و هحتفب و هلوأ مضب رفنمو هل وآ ريكي رافغم افي هل لاقي و « ةملكلا لصا نم اهنأ روپا دنعو ءارفلا
 فالخ وهو ةثىح طفرعلاو ريفاغملا ةحئار نأ بلپاا معز : ضايع لاقو « عيبا ىف ةسوتغم ءافلاو یاکلا نم
 ةئاثم م ةيناتحم مث ةدحوم مش ةمجم# « ةثييخ » لات بلملآ لما و « ها ةغالا لمآ اقام فالو ثيدحلا همطتقبام

 رجش لک هاضعلاو هاضماا رش ظفرعلا نأ نيعلا ىلا لاطب نبا هبسن دقو لیلا نع لقنام ىلإ دنتسا وأ « تفحصتف
 طف رملا ناديع 3 نوکسف اذه لعو « ها ذيينلا بيط ةحنار هيشأ ةلسح ةكار هل تاک هب كنئسا اذإو كوش هل

 نأ « مهفلا د ىف یط رقلا كح دقو , فيحصل الو كاذ ىف ةافانم الو ةبيط ريغ هنم ليسب یالا غمصلا خرد ابيل

 ىلع لخدف ) هلوق ٠ دج نسح عملا ىف رخآ قيرط اذهو « هتحار تشبخ لبالا هتعر اذاف ةبيط طفرعلا قرو ةحنار
 رذ ىبأ ةياود ىف انه عقو اذک ( السع تبرش شآ ال لاقف ) هلو . ةصفح اهنظأو , اهتيرغت لع فقأ ( امهادح]
 فاصملا هقاس ثيح عیمجا ر وذنلاو ناما باتک ی عقو اذکو ءالسع تب رش لبال» نیقابلل عفوو , خویش نع

 قبرط نم تاجرختسلاو نتسلا باحأو لسمو جاج> نم دحا هجرخآ اذکو ؛ انتمو ادانسا هجولا اذه نم
 برشآ تنكح ینکلوال لاف » ماشه ةياور قو « لپ و ةظفل نم ةريغ» انه « سأب » ةظفل نأ ربظف ؛ جاج>
 « ادحأ كاذب یرضتال تفلح دقو » ماشه ةياور ىفداز ( هل دوعآ ناو ) هلق . « شحج تاب بنیز دنع المع
 ضايع لاق كل هقلا لحأ ام مرحت مل ىنلا اهيأ اي » تل زنق دمع نب جاجح ةياور ىف هلوق ةبسانم ربظن ةدايزلا ههو
 لدتساو . فسوي نب ماشه ةءاورب لاکشالا لازف ءالكشم مظنلا راصف دمع نب جاجح ةياور نم ةدايزلا هذه تفذح

 ( مكناميأ لع مكل هللا ضرف دق ) ىلاعت هلوت ىف اهيلا ریشآ ینا ةرافکلا نأ ىلع « تفاح » هلوقب هريغو ىطرقلا
 نمل ىوق لالدتسا وهو « ميرحتلا درج ال نيبلا لجال ةدافکلا نوكتف «تفاحد هلوقب ابا راشأ ىنلا نيدلا نم ىف
 عا هللاو « هدعب یخ الو ميرحتلا ىلع « تفاح د هو م! لمحو « هدرجء هيف رافک ال وغل م رحتلا نا لوقي

 ءا باطخلا ىأ ( ةصفحو ةعئاعا لاقف ) عضواا اذه ىلإ ةروسلا لوا نم الت ىأ ( هللا ىلإ ابونت نإ ) هلوق

 اذ-هو « هللا ىلإ ابوتت نإ  هلوق ىلإ كل هللا لحأ ام مرح مل ىنلا امأ اي « تازتف و رذ نآ ريغ ةياور ىف عقوو
 ردقلا اذه ( السع تبرش لب هلوقل « ًاثيدح هجاوزأ ضعب ىلإ ىنلا رسا ذإو ) هلوق ٠ دذ ی ةبادد نم حضوأ
 ىف ًاروكذم هتدجو ىح ىلا ةياور نع هركذأس ام رهاظ ىلع ىراخبلا ةمجرت نم هنظأ تاكو ؛ ثيدحلا ةيقب
 ومف ( ًاثیدح هجاوزأ ضعب ىلإ ىنا رسأ ذإو إل ىلاعت هلوقب دارملا امأو : ىنملا نأكو ملم دنع ثيدحلا رخآ
 ابوتت نإ ١ هلوق لبق امل ةيضاملا تايألا ىف ةلخاد ةيالا هذه نأ هيف ةتكسنلاو « ءالسع تبرش لب » هلوق لجا
 مرت مل ىنلا امآ اي : تلزف و هلوق دمب هدنع عقرف ینسنلا الإ اذه ىلع ىراخبلا نع تاياورلا تقفتاو ( هللا ىلإ
 هجاوزأ ضعب ىلا ىثلا رسأ ذاوإل ةصفحو ةدشئاعل < هللا ىلا ابوتت نا إل ىلامت هلوق » ةتروصام « كل هللا لحا ام
 ةقفاومل ةغامب | دنع عق وام با وصلاو « هيلي ىذلا ثيذحلل ةجرت ثيدحلا ةيقب لعل ءالسع تب رش لبو هلوقآ (اثیدح
 اذه درفآ دق (یوللآو لسهلا بح زار هللا لوس ناک ) هو . ريمع نبا ثيدح ةيقب نم كلذ نأ ىلع هريغو لسم
 « ةورع نب ماشه نع ةماسأ ىبأ قيرط نم امهريغ قو ةبرشآلا قو ةمعطالا ىف ىنأيس اك ثيذحلا اذه نم ردقلا
 هفرشل لسعلا مد ۰ ميدقتلا تابج نم ةبج رخألا ىلع امهم لک ميدقتل و « ليسملا ىلع ی ولملا ميدقتب هددغ وهو
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 نم ذختت اب ابعونتو اطومشا ىولملا میدقتو « ةبكرص ىولم لاو درفم ةنالو ىولملا لوصا نم لصا هالو

 « هيف عيمجا لخدب ینلا ماعلا امئاو مبضعب معز اک صاخلا ىلع ماعلا فطع نم كلذ سيلو « هريغ نمو لسملا

 رصقأ اب امضعب فو دملاب ةماسأ ىبأ نع تاياورلا رثكأ ىف ءاولحلا تعتوو « ءىشثواولا دعب سيلو هلوأ مضب ولحلا

 ركذأسو « لسعلا ةصق نم هرکس ا اديب ثيدملا لوأ ىف ردقلا اذه ةكئاع ترکذو « ربسم ن ىلع ةياور یهو

 اذک ( رسعلا نم فرضنا اذا ناكو) هلوق ۰ ىلاعت هقا ءاش نا ةمعطآلا باتک ىف اطوسبم لسملاو ىو! لاب قلعتیام

 نامعنلا ىبأ نع هريسفت ىف دیح نب دبع هب رخأ « رجفلا د لاقف ةورع نب ماشه نع ةملس نب داح مفلاخو « رثكالل

 ف ساج حبصلا ىلص اذإ لک هللا لور ناک و » اهيفف سابع نا نع نامور نب ديزي ةياور هدغاس و « دامح نع

 ناكاذات : نمل وعدبو نها ملسب ةأرما ةأرما هئا لد لخدب مث « سمشلا علطت ىح هلوح سانلا سلجو هالصم

 ءاعدو امالس رابناا لوأ ىف عش ناك ىذلا نأب عمجا نكميو « هب ودم نبأ هجرخأ ثيدحلا « اهدنع ناك نهادح] موي

 نب ذاح ةياورو رضعلا ركذ ةشاع ثيدح ىف ظوفحملا نكل « ةثداعو سانئتساو سولج هعم هرخآ ىف ىذلاو , اضخم

 هنمو ةفاسملا عطف ینعع ءىحيو « ىثم ىأ هئارث ىلا زاجآ ةماسأ ىفأ ةياور ىف ( ةئاسن ىلع لغد ) هإوق ٠ ةذاش ةلس

 نم رشابیو لبقرف ىأ ( نهتم وئدیف ) هلوق . طارصلا ةفا-م عطقب نم لوا یا نبي نم لوأ ىمأو انآ نوک اف

 ( كلذ نع تاأسف ) هلزق ۰ « اهدنع» ةماسأ وبأ داز  ماقا یا (سب:>اف) هلو ٠ ىرخألا ةياورلا ىف اک عاج ريغ

 اهدنع ةيشيح ةيرب وجل تااقف ةصفح دنع هسابتحا ةشئاع ترک اف » هظفلو كلذ نایب تابع نبا ثيدح ىف عقوو

 کع ابهوق نم ةا ما ال تدهآ ) هلوق : « عنصیام یرظنف املع لخداف ةصفح ىلع لخد اذ] : ءارضح اهل لاقي

 ۰ « فئاطلا نم لسع امن كع ةف تیدهآ |ما» نتابع نا ثيدح ىف عقوو ةأرملا هذه مسا ىلع فنأ مل( لسع

 اذإ هنا : اف تلقو ةدوسل كلذ تركذؤ د ةماسأ ىبأ ةياور ىف ( كنم وندیس ةلا ةعمز تنب ةدوسا تلقف ) هلوق

 ؟ كن أش ام : لاق اذاف « ابفنأب نختلف نكادحإ ىلع لخد اذإ » ةبلس نب داح ةياور ىفو « كنم ونديس كيلع لغد

 اما « ةلس نب داح ةياور ىت (لسع ةبرش ةصفح یتفس) ه]وق ۰ لبق ريفاغملا حرش مذقت دقو « ریفاغلا ځد : وقف

 هتبرش ىذلا للا اذه لحن تعر ىأ ةلءب٠ اهدعب ءارلاو ميجا حتفب ( تسرج ) هلوق ۰ « ةصفح اهذتقس ةليسع یه

 لاقب الو «ريطلا سرج عمسب » ةئجلا ةفص ثيدح ق هنمو , ىلا توصلا رجلا لصأو « طفرعلاب فورما رجلا

 « ةاس بداح ةاور قو «هتسا اذإ ادرج هسرج لسعلا لحنلا تسرج ليلخلا لاقو « لحال الا یعر ینمع سرج

 ءار ام خيب ءافلاو ةلمبملا عضب ( طفرعلا ) هلوق ۰ هتباود ىف عقوام ىلع ةلبسءلل ريمضلاو « اذ] طفرعلا ارت تسرچ

 شرفت ةضإرع ةفرو هل ص تايئ وه : ةبيتق نأ لاق « ريفاغملا هنص ىذلا رجشلا وه ةلمم ءاط هرخآو ةئكاس

 ضايع ةءاكح ىف مدقق دقو : تأق . ةحنارلا كثيبخ وهو « صمّلا رز لثم نطقل اك ءاضیب ةركو ةكوش هلو ضرالاب

 « نينمؤملا مأ يح تاب ىأ ( ةيفصاب تنأ لوقو ) هلوق . لبق هيف هعم ثحبلاو طفرعلا ةحتارب قلمتیام بلپلا نع

 ةئياور ىف ةماسأ وبآ داز « ةدوسل هتنلع ینلا مالکلا ىلوق یا « ةيفصاي تنأ هيلوقو » ةماسآ فآ ةاور قو

 نا نع نامور نب دیزب ةياور قو « بیط)ا ريغلا ىأ < غرلا هنم دجوب نأ هلص فدشي ب هللا لور ناکو د

 حيد هنم دجوب نأ هرکی ناکو د ةلس نب نا ةياور و «,یم حيد هلم دجوب نأ هيلع ءیش دشأ ناکود سابع

 هلوق : « بیطلا خرا هنم دجوب نآ هبجعي ناکو » سابع نبأ نع کلم 1 ناةاور قو « كلملا هيثأي هلال ةمرک



 ج ل کس قالطا باتبك - ۸ سلب
 .٠ افوخ ىأ ( كنم افرف ةب ینتمآ ىذلاب هئدابأ نأ تدرأف بابلا ىلع مات نأ الا وهام هتاوف : ةدوس لوقت تلاق )
 ط.ضو ؛ ىل تلق ىذلاب هردابأ نأ تدك دقل هقاو :ةدوس لوقت تلاف ةدوس ىلع لخد اف و ةماسأ ىبأ ةياور فو
 امو « ةادانلا نم ةزمه ريغي نونلاب. ابضعب قو « ةزمهلاب یهو ةأدابملا نم ةدحوملاب تاياورلا رثكأ ىف « هتدابأ د
 لدب ةزهحلاب لولاك تقولا أو لبصالاو نجم شكلا دنع ايف عقوو « ةردابلا نف ةماسأ ىبأ باور ىف هردابأ
 « كلذ لثم هل تلاق ةيفص ىلإ راد ايلف  كلخ ون تلف "لا راد الف ) مٍّق .نونلاب ركاسع نبا ةياور قو « ءارلا
 امل ةشئاع نأ هيف رسا لعل و « ةيفصل هدانا دنع لثم ظفلب و ةشئامل لوقلا دانسا دنع وحن ظفلب ةياورلا هذه ىف اذك
 امئاف ةيفص امأو لئم لقت و وحن لاق اذ ت ماف ذتنیح الاب نسح ظفا یاب هند تربع كلذل ةركتبملا تناك
 ظفلب هنع تربع 1ذولف اهل ةرمآلا بضغ نم تيدخل هيف تفرص# ول ذإ .٠ فرصت هيف امل سولف “ىش لوقب ةرومأم
 ىلع بلغف « نيعضوملا ىف للاب ربع هتدجوف ةماسأ ىبأ قايس تءجار مث ءال وأ قرفلا ىف ىل رپظ ىذلا اذه ‹ لثم
 ةجاحال ) هلوق . ىناثلا مويلا ىف ىأ ( ةصفح ىلا راد الف ) هلوق . لعأ هقاو ةاورلا فرصت نم كلذ ديبغت نأ نظلا
 اح هکرتف ةركسنم خر هل برش نم تأشن هنأ ىلع ثالثا ةوسنلا دراوت نم هدنع عفو امل هبننجا هن اک ( هيف یل
 . فیفختب ( ءانمرح دق هقاو ) هلوق . « هلا ناحبس » هتیاور ىف ةءاسأ ىبأ نبا داز ( ةدوس لوقت ) هلوق . ةداملل
 قو . ةصفط اهديك نم ةتربدام رمظيف كلذ وشفي نأ تيشخ اهنأك ( یتکسا اهل تلق ) هلوق . هانعنم ىأ ءارلا
 عفرت اهنع عفدي من لايتحالا ۳ 9 عقب امن رذعت ءاريغلا نا ةريغلا نم ءاسنلا هيلع لپجام دا وفا نم ثيدحلا

 جوزلا نم ةأرملا لايتحا نم هرگام « ليلا كرت باتک ىف فاصملا هماع مجرتو « ناک هجو ىأب اماع ارض
 دمشیام هیفوو .دوذحا ىف عوقولا نم ةيشخ حابملا نم هيفرمالا هبتشيام كرو رومالا ىف مر لاب ذخالا هيفو «رئارضلاو
 عم رمآلا اذه لثم ف ینح هب اهرمأت ءىش لک یف ابعيطتو اهباهث امترض تذاك ىتح مللي ىنلا دنع شاع ةبترم ولعب
 الوأ تقفاو اهنال تلعفام ىلع مدنتلا نم امم رپظ الةدوس عدو ىلإ ةراشإ هيفو . ًاردق سانلا عفرأ وه یذلا جوزلا
 كلذ نم دارملا غولب ىلا لصرتا نأ تأرو « لسعلا ببسإ اهدنء سواجلا ديز؟ نهيلع ةصفح عفرت عفد ىلع
 ناكر مآ نم لب ىنلا عنم هيلع بت زی ةنأ كلذ دعب تركذأ نکسل . ةماقالا ببس وه ىذلا لسعلا برش ةدام مس
 بجعتت ةدوس تذخأف  ثيدحلا ردص ىف كلذب اهل ةرمالا ةشئاع فارتءا نم مدقتام عم لسماا برش وهو هیبتشپ
 لب « ىتكسا » احل تلاق امل كلذ دعب ةثئاع تمجار الو , راکسنالاب حیرصتا ىلع رسجت ملو , كلذ ىف نهنم عقد ام
 شک | اهل لب ىنلا بح ديم نم لعق الهیات تناك الو امیاہت تناك اه ىف اهراذتعا نم مدقت ال تشکسو اهتعاطأ
 اذهف « كلذ لمتحت الو لب ىنلا رطاخ اهيلع ريغت نأ نمأتال اهتبضغأ اذاو , ابیضخت نأ اهتفلاخ اذ] تیشذن « نبتم
 ةعماجلا عقت نأ طرشب نکل عيمج اب هيف عامتجالا زوج راما نأو ليللا ملا داع نأ هیف و . ابنم ابفرخ ىنعم
 وأ ديف ه ثيدحلا ىف هلوق هرکذ نم ایحتسی ايف تایانکلا لاعتسا هيفو . هريرقت مدقت اک اهتبون ىف وه یا عم الإ
 ىلإ هل وقف « كنم ونديس هناف كيلع لخد اذا » ةدوسل ةدئاع لوق كلذ ققح و « كلذ وو لبقيف دارااو « نم
 نأ ىضتقي ماقلا لب « ةحلاط ةحنارلا نكست مل اذإ امس الو « فنالا نم مفلا برق ققحت اما اذهو ءاذك دچآ
 رذأ الف « هنم اهدوجو مدع اهلع رکن لو لب ىنلا ایکردب ثيحب تناكلا ةطاط تناک ول مال ةلاط نكت مل ذحارلا
 ةثداحملاو ةسلاجما درجع كردت 1 ةيفخ تناك اذإو ةيفخ یناکل اهدوجو ردق ول ابا هانررفام ىلع لد كلذ ىلع



 ناش قالما باتك

 لعأ هللاو « فنالا نم مفلا برق ريغ نم

 من تانم ولا حكت اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي ) ىلاعت هللا لوقو « حاکنر لبق قالطال ساپ - ٩

 . ( اليج حارس "نهوح"رسو "نهومتف ؛ امو تمت ةدع نم "نبيع کل اف نهو نأ لوق نم نهومتقلط

 بلا نب ةورعاو بیسلا نب دیعسو ىلع نع كلذ ىف یوریو . حاكنلا دعب قالطلا هلا لمج : سابع با لاقو

 وبج نب دیعسو مرشو رنیسح نب یلعو نامه نب نابأو ةبتع نب هلل دبع نب هللا دیبعو نمحرلا دبع نب ركب فو

 بک نب دع و ركبج نب مفانو ديز نب رباجو دعس نب ساعو ءاطعو ”هركعو نسحلاو ,سّواطو لاسو مساقلاو

 قلطتال اهنأ ”ىبمشلاو م ره نب و رعو نجرل ربع نب مماقلاو دات و راسب نب نايلسو

 نهومشةلط مث تانمواا تحك: اذإ اونمآ نيذلا امآ اي : ىلاعت هقا لوقو « حاكسن لبق قالطال باب ) هلوق

 رذ نآ ةلاور نم طقس ( الج احارش نهوحرسو نهومقف ام ودتمت ةدع نم نوياع جد اف نهوکسع نأ لبق نم

 نم هلوق ىلإ الا نم قاف « تانملا مكن اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اب باب » هدنع تبثو «حاکن لبق قالطال »

 «ةيألا تانمواا متحکن اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي باب » هلوق ىلع ندنلا رصتقاو . ةيآلا : لاقو قاولا فذحو «ةدع

 انا ليلد امف سيل : رينملا نبا لاقو ؛ هيف ةلالد ال عوقولا مدع لو ةيآلا هذم ىراخبلا جاجتحا : نيتلا نبا لاق

 جتحملا : تاق ٠ هيضتقيام قایسلا ىف سيلو « كانه رصح الو « حاكسالا دمب قالطلا امف عقو ةدوص نع رابخإ

 قالطلا هللا لمج سابع نبا لاقو ) هلوق . هركذأس اک نمايع نب هللا دبغ نآرقلا نامجرت ىراخبلا لبق كلذل الاب

 ةمرکع نع ةداتق قيرط نم هلااسم نم برح هنع هاور من دجآ هجرخأ وق نم فرط قياعتلا اذه ) حاکنا دول

 دوءسم نبا احلا ام : لاق سابع نبأ نع ةمركع نع یوحناا دیزب قيرط نم ک احلا جرخأو « ديج هد:س : لاقو هنع
 اذإ اونمآ نيذلا امأ اي ر) ىلاعت هقا لاق « قااط ىبف ةنالف تجوزت اذ لوقي لجرلا ىف ملاع نم ةلزف اات نكي ناو

 نم قوبلاو ةعيزخ نبا یورو ؛ نهومتحكن مث تانمؤملا مقلط اذإ لقي مو ( نهومتقاط مث تانمؤملا مت>كن

 : لاق « قلاط ىبف ةنالف تجوز اذإ : لوقي لجرلا نع سارع نبا لّدس » ريبج نب ديعس نع رخآ هجو نم هةيرط

 ول نمحرلا دبع ابآ هللا محرب : لاق « لاق اک ومف اتقو تقو اذإ لاق دومسم ناف اولاق . كلم ۱ قالطا اء] ۰ ءىثب سيل

 ديعس ند ىلغألا دبع نع ىروثلا نع قازرلا دبع یورو « نهومتحکز مث تائمؤملا متةلط اذا هللا لاقل لاق اک ناک

 : سابع نبا لاقف , قااط ی اهجوزتآ نا ةأرما تقو هل بيسف نع ناورم هلأس لاق سابع نبا نع » ريبج نا

 ريبج نب ذيعس رع دلاخ ىلوه مدآ قيرط نم متاح ىبأ نبا جرخأو « كلمت ىتح قتع الو ‹ مكنت ىتح قالطال

 اذإ اونمآنيذلا اهيأاي لوقب هللا نأ لجأ نم ؛ ءىثب سيل : قلاط ىبف ابجوزتآ ةأرما لک لاق نميف سابع نبا نعو

 نبا قحا ىبأ دئاوف م ىف اعوفرم ءانيورو « هوحنب هجولا اذه نم ةبيش ىبأ نا هجرخأو < الا تائمؤألا متحکن

 نع لئسف ءاطع ىلع تاخدف ةئامو ةرشع ثالث ةنس تججح : لاق ناملس ن بوبأ ةيمأ ىبأ ىلإ دنسب « تباث ىبأ

 كلذ راب هن دفع كال اعف قالطال : لاق « هلا قااط ابجوزتا موي یھ : لاقت امج و ترا ةأرما هيلع تضرع لجر

 ةورعو بيسملا نب ديعسو ىلع نع كلذ ىف یورو ) هلو ٠ فرءيال نم هدان-ا قو , بب ىنلا نع سابع نبأ نع



AYقالطلا پاتک - ۸  
 دیعسو ځیرشو نيسح نب ىلعو ناثع نب نابأو ةبتع نب هللا دبع نب هللا دیبعو نحرلا دیه نب ركب ىبأو ریپ لا نبا
 دمو ريبج نب عفان و دوز نب راجو دعس نب رماعو ءاطعو ةمركعو نسحلاو تراطو ملاسو مساقلاو ريبج نبا

 رصتنآ : یباق ( قاطت ال اهنأ ىعشلاو مره نب ورو نجرلا دبع نب مساقلاو دهاجمو راسي نب ناماسو بک نبا

 اهنض ىف هنيب أسام ىلإ هنم ازمر « احرص اعوفره ًاريخ هيف ركذي مو هيف اہقاس یا راثآلا ىلع بابلا اذه ىف ىراخبلا

 تلق : لاق ايلغ لجر لأس » لاق ىرصبلا نسحلا قبرط نم قازرلا دبع هاورف كلذ ىف ىلع نع لا امأف ٠ كلذ نم

 هجرخأو . ىلع نم عمسي ۸ نسحلا نأ الإ تافث هلاجرو « ءىثب سيل : ىلع لاقف « قااط ىف ةنالف تجوزت نإ
 هجرخأ اضيأ اعوفرم ىور دقو « لع نع ةربس نب لازنلا قيرط نەو « ىلع نع نسحلا نع رخآ هجو نم قوجاأ

 شحج نب دحأ ىبأ نب هللا دع هلاخ عمم هنأ شیر نب نمحرلا دبع نب نسب قرط نم دواد وأو قمبلا

 « مالتحا دعب متي الو « حاکن دعب نم الإ قالط ال لكي هلا لوسر نم تظفح : بلاط ىبأ نب ىلع لاق » لوقي
 ء الوط» ىلع نع رخآ هجو نم روصنم نب ديغس هجرخأو . ةرصت دواد ىنأ ةياورو « قوببلا ظفل ثيدحلا
 یربخآ د رج نا نع قازرلا دبع هاورف بيسملا نب ديعس امأو « فمض هدنس قو ًارصتخم هجام نبا هجرخأو

 « حکنی ملام لجرلا قالط نع حابد ی نب هاطعو ریبج نب دیمس بيسملا نب ديعس لأس هنأ ىررجلا ميركلا دبع

 دواد قيرط نمروصنم نا دیعس یورو . حيمص هدانساو ءابمسي مل ناو امام نإ حكي نأ لبق قالطال : لاق مولكف

 عم ىرخأ قيرط هل ىنأيو ‹ اضيأ حي هدنسو «حاکن لبق فالطال : لاق بيسملا نب دعس نع » دنه ىنأ نا

 لوقتام : لاقف بيسملا نب ديعس ىلا لچر ءاج و لاق كاخ نب دم انثدح مشه انئثدح روصتم نب ديعس لاقو « دهاجم

 فيكف دعب اجور مل « لجرلا هل لاق ؟ امندصآ رک : دیعس هل لاقف «قلاط یبف ةنالف جوز نإ لاق لجر ىف
 دام انلدح روصنم نب ديعس لاقف ریبزلا نإ ةورع امآ و ؟ « جوزتي مل نم قلطي فیکسف : دیعس هل لاقف ؟ اهقدصإ
 امأو . حي دنس اذهو « لطاب ورف كلملا لبق قنع وأ نالط لك: لوقپ ناك هابأ نأ ورع نب ماشه نع ه دیز نبا

 نيروك ذلا ةثالثلاو بیسلا نب ديهس نع اعوم دحاو رثأ ىف ءا هللا دبع نب هللا ديبعو نم>رلا دبع نب ركب وبأ

 نع و داملا نب ديزي ةياور نم هقيرط نم قویلاو نايفس نب بوقعي هاورف « نمحرلا دبع نب ةلس ىبأ ةدايزو هدعب
 نإ قااط یه : ىتفلا لاقف . رمالا ضعب ىف اورجاشتف همع ینپ بطخ هيغأ نبا نأ حلا يأ نب ىلع نب رذنملا

 : رذنملا لاقف « رمآلا نم ناکام ىلع اومدن مث ء رکذلا لخنلا علط ضيضغلاو : لاق « ضيضغلا لك آ ىتح اهتحكسن

 . كلب ملام قلط « ءىش هياع سيل : بيسملا نبا لاف هل ركذف بيسملا نب ديعس ىلإ قلطناف كلذ نم نايبلاب کیت آ انأ

 ابا تلاس مث . كلذ لثم لاقف نمحرلا دبع نب ةا ابأ تل اس مث . كلذ لثم لافف ريبزلا نب ةوره تلأ ین مث لاق

 لاقف دوءسم نب ةيتع نب هللا ديد نب هقا ديبع تل اس مث . كلذ لثم لاقف ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب

 موقلا ىلا تعجر مث : لاق « مهامسف « معن تلق ؟ ًادحأ تلأس له : لاقف زيرملا دبع نب ربع تا اس مث . كلذ لثم

 ؟ حصأ بالا ىف ثيدح ىأ : یراخبلا لأس هنآ « للعلا » ف ىذمرثلا ركذف اعوفرم ةورع نع ىور دقو « مهترباف

 : تلق . ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا نع دعس نب ماشه ثودحو ؛ هدج نع هيب أ نع بيعش نب ورمع ثو دح : لا

 نع هاور دلاخ نب دام ناف : لاق ؛ السرم ةورع نع یرهزلا نع دعس نب ماشه نع اولاق هريغو ىرسلا نب رشبلا نإ

 دار نب نيسحلا نب ىلع ممفلاغو « كلذك دلاع نب دامح نع ةبيش ىبأ نبا هجرخأ : تلق . هلصوف دعس نب ماشه



 AY قالطلا بانک - ۸

 ىف ةعرخ نباو هجام نبا هجرخأ اعرفرم ةمر نب دوسلا نع ةورع نع یرهزلا نع دعس نب ماشه نع هاورف

 « هریک انم ىف ثيدحلا اذه ىدع نبا ركذ دفو « فعض هيفف تاعبانملا یف هل اجرخآ دعس نب ماه نکا « هح

 دعس نإ ميهاربأ نع ىذعسلا راكب نب رمعم قيرط نم ىنطقرادلا هجرخأ ةعئاع نع ةورع نع ىرخأ قيرط هلو

 ىلا دبع ايف ناكف د هرخآ ىو ةصق ركذف « نارجت ىلع نايفس ابآ تہب ےب ینا نا » ظفلب هركذف یرهرلا نع
 هللا ةيصعم ىف رذن الو ؛ كل« ملام قاعي الو « حكي ملام لجر نقلطيال : لاقو هقا ىرقتب هاصوأ نايفسىبنأ

 ٠ ىرهزلا نع سنوب نع قدرالا ةبلس نب ديلولا ةياور نم اضيأ ىنطقرادلا هجرخأو . ظفاحلاب سيل رمعمو

 ىلع ندع بابلا قو . حيحصإ سهل : لاق بيعش نب ورع ثيدح عماجلا ىف ىذمرتلا دروآ الو « هاو دياولاو

 اذه ىف ىراخبلا منع قلع نم لاوفأ جیرفت ىلع مالكلا ءانثأ ف تركذ دقو . ةشئاءو سابغ ناو راجو ذاعمو

 نمو « مدقت اک ةدئاعو ةمرخ نب روسملا ثيدح نم درو هنأ یذمرآا تافو ۰ ةعوفرملا ءالؤه تاباور بالا

 « ديبج نب ديعس رثآ ىف هركذ ىتأي رمع نبا ثید « ىنشملا ةيلع ىلأ ثيدح نمو ؛ رمع نب هللا دیه ثيدح
 نابأ امأو ءاضيأ الاسرإ هيف نظأو هنعنع دقو ديل ولا نب ةيقب هيف ىاش دنسب ىنطقرادلا هجرخأ ةبلغث بأ ثيدحو

 ةيعش قب رام نم «تايناليغلا » ىف هانیورف نيسحلا نب ىلع امأو ٠ كلذب هيلا دانسالا ىلع نالا ىلإ فتا ملف نال نا

 ردنغ نع ةبيش ىفأ نبا هجرخآ انکو« حاکن دعب الإ قالطال : لوقب نيسحلا نب ىلع مس د ةبيتع نبا وه محلا نع

 هلثم نيسحلا نب ىلع نع ىعيهسلا نع ىبأ قيرط نم « ىرخلا بويأ نب هللا دبع دئاوذ » ىف اني ورو « ةبعش نع
 بيعش نب دامح نع روصن» نب ديعس هاورو « ريبج نب ذیعس عم یات هنع ىرخأ قب رط هلو ‹ حيحص نیدنسلا الکو

 ارة « قالط یبث ةئالف جیزنآ موب تلف ىنا : لاقف نیس ا نب ىلع ىلا لجد ءاچ د لاق تباث ىبأ نإ بیو نع

 : نيسحلا نب ىلع لاق ) نهوسم نأ لب نم نهومتفلط مث تانمژلا ممکن اذإ اونمآ تذلا اهيأ اي ) ةيآلا هذه

 هنع ريبج نب ديعس قيرط نم ةييش ىبأ نباو رو صنم نب ديعس هاورف حرش امأو .« حاكن دعب الا قالطلا ىرأ ال

 ااو « ائالث قلاط ىبف ةنالف جوزنآ موب لاق لجر ىف ةبيش ىبأ نبا ظفاو حيمص هداشو « حاكن لوق قالطال » لاق

 ریبچ نب ديعس نع ناماس ىلأ نب كلا ا دبع نع ريم“ نب هللا ديع نع ةہیش ىفأ نب ركب وبأ هاورف ريبج نب ديعس

 هلو . حیح هدنسد « حاکشل دعب قالطلا أم ء ءىشب سیل : لاق « قالط ىف ةنالف جرزتآ موي لوقي لجرلا ىف »

 دییچ نب ديعس تل أس م ةريغما ىلأ نب ناماس نع نایفس اذ'دح روصنم نب دیعس لاقو . دهاجب عم أت ىرخأ قب رط

 یامرلا مشاه ىبأ قب رط نم ىنطقرادلا هجرخأ اعوف م ىور دقو ءاًميش هاب رب ملف حاکنلا لبق قالطلا نع نیسح نب لعو

 قلط : لاقف «,قلاط ىرف ةئالف جوزتآ موب لاق لجر نع لئس هنأ رم ینا نع رمع نبأ نع » ريبج نب ديعس نع

 ةياود نم ىدع نبا ابجرخأ ىرخأ قيرط روع نبا ثيدحلو . هاو وهو « ىطسأولا دلاخ وبأ هدنس فو « كلمي الام

 امل دعاص نبا لاق ىدع نبأ لاق « حاکن دعب الا یالطال هعنر رع نبا نع عفان نع بويأ نع » لاله نب مصاع

 امآ و . مصاع ظفح فعض هناع انا هيف هل بنذ الو دعاص نب| ىلع هورکنتسا : تلق . ةلء هل لعا ال : هب ثدح

 نع هل حاکنلا بانک ىف دیبع وبأ هاورف رع نب هللا دبع نبا وهو ملاسو قیدصلا ركب ىبأ نب دمع نبا وهو مساقلا

 زيزعلا دبع نب رعو هللا دیه نب ملاسو دم نب مساقلا ناك د لاق ديعس نب يع نع امهالك نوزاه نب ديزي و میشه

 مساقلاو ملاس نع رخآ هجو نم ةبيش ىبأ نبا هجرخأو . اضيأ حيحص دانسإ انهو «حاکنلا لبق قالطلا نوریال
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 لجر نع ماسو ےتاقلا لمس » لاق ۂلظنح نع ثايغ نبا وه صفح انادح ةبيش ىبأ نبا لاقو « ةئيعملا ف هعوقو
 مساقلاو املاس لأس هنأ ةزمح نب رع نع » ةماسأ ىب نعو «لاق اک یه : الات « قااط ىبف ةنالف جوزنأ موي : لاق
 جوز أ موب : لاق لجر نع نمحرلا دبع نب هللا دیعو مزح نب وره نب دم نب ركب ابآو نحرلا دبع نب ركب ابأو
 ىضاقلا ليعامسا هجرخأ ال « مرا نود ةهاركسلا ىلع لوم وهو ءابجوذتيال : مهلك لاقف قبلا قااط ىبف ةنالف
 قيرط اذبف , ههركف كلذ نع لتس مساق نأ ديعس نب ىحي نع مزاح نب ريرج قيرط نه « نآرقلا ماكحأ ه ىف
 ىلا ديزب نب ديلولا بتک» لاق رمعم نع قازرلا دوع هجرخأف نواط امأر . كلذ نم هنع لقثام نيب قمفو ملا
 یواط نا اعدف نملاب هلماع ىلا بعکسف « كلذب لتبا دق ناکو حاکنلا لبق قالطا ب هيلا اوبك نأ راصعالا ءاخآ
 نب كاسو ءاطع نع سورش نب لیعاعاو هيبأ نغ سواط نا مربخأف لضفلا نب كامو سورش نب ليعامساو
 قالطلاو دقعت ةدقع حاكنلا امنا : هدنع نم كامس لاق . حاکنلا لبق قالطال : اولاق مآ هبنم نب بهو نع لضفلا

 قب رط نم ةيبش ىلأ ناو فيصخ قيرط نم روصنم نب ديعس هجرخأو « دفع: نأ لبق ةدقع لح فيكسف « اباحي :
 ردا نیا نع یروثلا نع قازرلا دبع لاق « اعوفرم یور دقو « امیج سواطو ءاطع نع امهالک ماس ىبأ نب ثيللا
 عیکو نع ةبيش ىبأ نبا هجرخأ اذکو « حکو مل نمل قالطال : لاق هنأ دل يذلا نع ١ ثدح اسواط عج نع
 ىدع ناو ینطقرادلا هجرخأ سايع نبا نع سواط نع'هيف ليقو 6 مسی مواد هيفو لسم اذهو ‹« ىروثلا نع

 نع سواط نم بیمش نب ورع نع » رج نبا قبرط نم قوبلأو اما هجرخآ و « سواط نع نیفیمض نیدنسپ
 هنا الا تاقث هلاجرو « كلم دعب الا قدع الو « حاكن دعب الإ قالطال هلي هللا لوسر لاق : لاق لیچ نب ذاعم
 ن/+رلا ديعو قارولا رطمو لوحالا ماع هاورف بیعش نب ورم ىلع هيف فاتخا دقو « ذاعمو سواط نيب عطقنم

 نمو « نيسلا ىف مهئيداحأو تام ةغبرالاو هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورع نع مهلك ماا نيسحو ثراحلا نبا

 اقالثخا هيف هءله فلتخا دقو < فالتخالا ةلع هيف نکا یوق وهو بيمش نب ورم ثبدح ىوقي نم هح م“

 "ىلع ضرع نا ناك : لاقف كلذ نع لكس هنأ تیمش نب ورع نع , رخآ هجو نم روصام نب ديعس جرخأف رخآ

 دەس تاسف ةئيدملا تمدقف تمدن م اج ورتا موي ةئبلا قااط یه : تلقو ابجوذ] نأ تیب أف 0 اتجوز ةأ ما
 هيف لاق نم نأب رمشپ اذهو « حاکن دعب الإ قالطال : مب هلا لوسر لاق الاقف ریبزلا نب ةدرعد بيسملا نبا
 نتکیو ةنيدلا ىلا هيف لحرب نأ جاتحا امل هدج نه هيبأ نع هدنع ناک ولف الاو « ةداجلا كلس هدج نع هيبأ نع
 حصأ هدج نع هيبأ نه بمءعش نب ورع ثادح نأ ىراخبيلا نع کج یذمرنا نآ مدقل دقو « لسم تیدح هی

 نسل نع رمعم نع » قازرلا دبع لاقف نسحلا امأو . لعأ ها دحأ مامالا نع انهام لقن كلذ کو « بابلا ىف ءیش
 نع روصام نا جرخأو ۰ هلم نسحلا نع ماشه نعو « كلملا لبق قتع الو « حاکنلا لءق قالط ال : لاق ةداتقو

 نب فل انثدج ةيبش یآ نبا لاقو « كلملا دعب الا قالط ال : لوقي ناك هنا نسحلا نع » سوو روصنم نع میشه
 وبأ هاورف ةءركع امأو ء اقالط هاربال نسحلا ناک : لاقف قلاط یرف اهجوزتأ موب لاق نع اروصنم تلأس د ةفيلخ
 هل اولاق لجر : تلق سابع نبا ىلوم ةمركع تلأس » لاق حيجن نب ديوس نع نيكد ن, لضفلا نع مرثالا ركب
 سواط عم مدقتف ءاطع امأو « حاکنلا دعب قالطاا امنا : لاق ءاذكو اذك قلاط ابج وزتأ موي یه لاق ةنالف جوزت
 انثدح نوراه نب ىموم نع « طسوالا » ىف ىناربطلا هچرخآ اموفم هقيرط نم ءاجو « دهاجم عم قیرط هل فایر
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 الا قالط ال : لاف لكم هللا لر راج ناک نجا نأ یا نم نا ركب وأ انثدح لاهنملا نب دمع
 الو  عييكوو قنحلا ركب وبأ الإ بئذ أ نبا نع ہور مل :ىئاربطلا لاق « كلم دعب ال] قتع الو « حاكتلا دمب
 ءاطع ثيدحتي هيف حرصو اضيأ لابنلا نب د نع ىلعي وأ هجرخأو .ها لاهملا نب هج الا ىف :>لا ركب ىبأ نع هاور

 ۰ فرض ديوس نب بوبآ نکل « ءاطع انادح و بئذ نأ نا نو ذی وس نب 5 لاق كلو باننا نبا نم ۱

 ءاطع ثيدحتب هيف حرصو یناحلا ركب ىبأ نع زازقلا نانس نب دمحم قيرط نم « كردتمملا » ف کاحلا هجرخآ اذکو
 هدئسم ىف ىملايطلا هجرخأ دقف , ةنعنملا هيف ظوفحملاو « رافن كلذ نم لكىفو ءاطعا رباج ثيدحتو بئذ ىنأ نبال

 نبا نع ىزورملا د# نب نيسح قيرط نم « تایئالیغلا » ىف هانيور كلذكو « ءاطع عمس نمع بئذ ىبأ نبا نع

 نبا اهجرخأ ىتاربطلا اهياا راشأ ىتلا عيكو ةياورو « بئذ ىبأ نبا نع ناسلا ىف ةرق وبأ هجرخأ كلذكو « بئذ ىبأ
 نب دمع ةياورلو « حاكن لبق قالطال : لاق رباج نعد ردكنملا نب دم نعو ءاطع نع بئذ یا نبا نع هنم ةيش ىبأ

 بضقم انآ و ردكأملا نب دمت تج » لاق هلا دبع نب ةقدص قبرط نم قبلا اهجرخأ ىرخأ قيراط راج نع ردكتملا
 عم هنأ هللا دبع نب راج ىنادح » قلب هللا لوسد نکلو ءانأ ام : لاق ؟ ةيلس ما ديزي نب ديلوال تال>أ نأ : یلقف

 رابك نم ىفوكملا ىلجبلا ومف دعس نب ساع امأو ؛كلمب ال نا قتع الو « حکنی ال نم قالطال :لوقی ۲ هللا لوسر

 ءاثعشلا وبأ وهو دیز نب ریاچ امآو رظن هيفو صاقو ىنأ نب دعس نا هاب هحرش ىف ىتامركلا مزج د « نیما

 نب غو ممطم نأ یآ ریبج نب عفان امأو « مني مل لجو هدنس قو هقیرط نم روضنم نب دعس هجرخأف ىرصبلا

 ¢ حاکن ثمر الإ قالطال الو امین نب ةماسأ نع نره نب رغ« نع ةييش ىبأ نبا هچرخأف : ۰ یظرقلا ىأ بک

 ق فلج هنأ راس نب نابلس نع فيصخ نع ريشإ نب باتع نع روضام نب دةر راسي نب ناملس اما و

 یخلب : هيلا لسرأف « ةئيدملا ىلع ريمأو هو زی رملا دبع نب رع كلذب زبخأف « اهجوزنف قلاط ىبف ایج وزنا نإ ما

 هاورف دهاجب امأو . امبنيي قرف لو رمغ کز . ال : لاق ؟ ابليبس لخت الفأ : لاق « ممن لاق ؛ اذک ىف تفلح كن
 ةنالف جوزتأ موي لاق لجر نع ءاطعو ًادهاجو بیسلا نب ديعس تلأس حامرلا نب نسحلا قيرط نم ةبيش ىنأ نبا

 وبأ هجرخأ هفالخ دما نع ىور دقو ؟ رطم لبق ليس نوكيأ : ديمس داز ؛ ءىثب سيل لاق مراکف « قلاط یرف

 دهاجل كلذ تركذف فیتمخ لاق « قلاط ىبف امجوزتأ آرا لك هت آمال لاق کم ريمأ نأ فيصخ قيرط نم فيبه

 نب مماقلا امأو . هباعو دهاجم كلذ هرک-ف : لاق . كلع ملام قلط « ءىشب سيل : لاق ريبج نب ديعس نإ هل تلقو

 اقلا كلأس لاق لصاو نب فورعم نه عيكو نع ةبيش ىنأ نبا هاورف دوهسم نب هللا دبع نإأ وهو نجرلا ديه
 ىلع فقأ ملف نيعبانلا عابنأ نم ىدزالا وهو مره نب وربع امأو . حاكن دغب الإ قالط ال : لاقف نرلا دبع نأ

 ةؤاصم ىف عيكو هاورف یمشآ امأو٠ هة رط نم هجرخآ لويع ابا نآ حارشلا ضءب مالک ىف نآ الإ «ةلوصوم هتل اقم

 « همزأ تقو اذاو « ءىثب سيلف قلاط یبف اجورنا ةاسا لک ات نا : : لاو ىمشلا نع دلاخ ىبأ نب ليعامتا نه

 ماذا: : لاق یعشآ نع دلاخ ىبأ نب لیعاساو ةدئاز ی نب ايركز نع ىدوثلا نع قازرلا دبع هجرخأ كلفكو

 نع ةييش 0 نبا هجرخآ ی مخرلا ميهاربأ د مدقن نم ريغ - ممعتلا نود ةئيعملا ف هعوقو ىأر نمو . ءىثب سيلف

 دامح قيرط نهو ‹ ءىثب سياف « لكم لاق اذا هدانءابو عفو یقو اذا : لاق هنع رو مام نع ایفس نع حیکو
 نا راشآ كلذ لاو « دومسم نبا نع ننال دوم قرا. نم اوب « ميهاربا لوق لثم ناملس ىلأ نبا <

 یراپا مين + ٩ ج ۱ ( - ٩
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 نبا هجرخآ ام امأو « دام 2 یمن اک هيهذع ذخا نم هعبث و « عرق ولاب یفآ نم مدقأ دوءسم ناف . مدت اک سابع

 : لاق « ی ربظكح ىلع ىبف جوزا موي لاق نع لمس رمع ناب جنحاو ؛ قلاط یه لاق هنأ مساقلا نع ةبيش ىبأ

 مماقار فيعض ىرمعلاو مساقلا نع ىرمملا رم نت هلأ دبع ةباور نم هنأف « هع حمي الف رفک یح ابجوزبال

 «للعلا» ىف لینح نب دمحأ نب هللا دیعرکذ دقف « نیمباتلا نغ لقنلا ریثکت ىف دمحأ عبت یراخبلا ناکو « ربع كردي مل
 یورب : لاقف حاکنا لبق قالطلا نع لثس هنأ ةنس نيعبرأ ذنم دحآ نع ظفحا : لاق هثدح عيكو نب نایفس نأ

 ءاسأب هب اور ما نيعباتلا نم نیرشعو فينو بيسملا نياو نيسح نب لعو سابع نباو ىلع نعو لب ىنلا نع
 ىلإ منع ركذ نم عيمج ةبسن ىف ىراخبلا زوجت دقو : تلق  هتلق انأ : لاقف كلذ نع یا تلأسف هللا دبع لاق
 لقنا هريدصت ىف ةتكنلا وه كلذ لعلو ؛ هيلع فات ميهضعلو لضفإ مم نأ عم « اةاطم عوفرولا مدعإ ل 2

 عوقولا مدعو « افلطم عوقولا : بهاذم امف ءادلعللو « ةريبشلا تايفالخلا نم ةلأسملا هذهو ٠ شپرفلا ةغيصإ مهن

 ىعفاشلا لوق وهو مدقت اک رولا ع حوق ولا م دعب لاقف : فتو نم مد 6 مع ۳ نيعاذإ ام نيب ليصفتلاو 8

 « هباصأو ةفيثح وبأ اقلطم عوقولاب لاقو ؛ ثيدحلا باحصأ روپجو مهعابتا و دوادو قعاو دحاو یدپم نباو

 دومسم نبا وهو هرکذ مدقت نم میلبق نمو ىلا یا ناو یعازرالاو ثيللاو ىروثلاو ةعيب د ليصفتلاب لاقو

 اذکو « فقوت هنآ هنعو « هلثم مساقلا نبا نغو « نبع ولو اقلطم عوقولا مدع هنعو هنع روما ىف كلامو هعابتأو

 نکع انامز وأ اذاكم وأ ةليبق وا ةفئاطو أ ةأ ما ىمسناف « ليصفتتلاب ةيكسلاما روهمج لاقو . ديبع ىبأو ىروثلا نع
 هتأ سما حاکن دقع ىف كلذ طرشي نأ نيب لصفم رخآ بهذم ءاطع نع ءاجو « قتعلاو قالطلا همزل هيلا شيع نأ

 قالطال» هلوق همبت نمو ىرهزلا ناتو هبرش ىبأ نبا هجرخآ حصالإو اهنيع نم جیوزت حصإ مل هط رش ناف «ال رآ

 ءىش كلذب عقب مل ةتبلا قلاط ىه لاقف ةنالف جوز الثم هل ليق اذاف ءالصأ جودتپ مل نم ىلع لوم هنأ « حاكن لبق
 امو« امجوزت نيح عمي اع قالطاا ناف قلاط یبف ةنالف تجوزت نإ لاف اذإ امآ و « ثيدحلا هيف درو ىذلا وهو

 عوفو مدع اودارأ مهنا ی ىرهزلا خياشم نم هريغو بيسملا نب ديعس نع ةح رم هلا راثآلا هدر لیو لا نم ءاعدا

 نإ لاقو افاط» دحأ ہرک فالتخالا ةرهشاو « عقال هنأ ممع مآ صصخ ءاوس قااط یبف تجوز نإ لاق نمع قالاما

 راثآلا نم مث ءراب الا نم ًاريثك جرخآ نأ دعب تملا لاق . ةنيعملا ف ق#] لاق !ذكو « قرافي نأ ءمآ ال جوز
 قاتعلا وأ قالطلا نأ رابخألا نم !ومبف نيعباتلاو ةباحصلا مظعم نأ للغ لدن ران الا هذه : عوق ةولا مدع ف ةدراولا

 لبق عقو اذإ ام ىلع عوقولا مدع هل ىف فلاغلا ليوات نأو « امبعوقو دعب لمعي ال كالااو ا لبق قلع یذلا

 كاملا وأ حاكنلا دقع دوجو لبق عوتولا مدمب معي دحأ لک نال . ءىثب سيل « هدمب عقو اذإ ابف عوقولاو « كاللا

 دوجو دعب ولو عوفولا مدعب مالعالا وهو ةدئاف هيف نأف هرهاظ ىلع هانلمح اذإام فالخم « ةدئاف رابخالا ىف تیپ الف

 نوع مدقتام لا كلذب قبولا راشأو . معأ هقاو اهرهاظ ىلع رابخألا لمح نم هيلا أئي.هذام حجل انف « دقعلا

 ابحكتي نأ لبق ةأ سما قالظب لجرلا فاح اذإ نولوةي اوناك ةئيدملاب اموف نأ أطواا ىف كلام هركذام ىلإو ىرهزلا

 ةأرما لوقب نم ىلع « حاكن لبق قالطال د ثيدح اولوأتو : لاق لاطب نبا هاكح , امحکسن اذإ مزل ثنح مث

 « كينجوزي نأ كيلول یتذاق نالف مق اذا : ةأرمال لاق نم نأ ىلع قافتالاب كلذب مزلأ نم ضروعو ؛ قلاط نالف
 لدو . ادیدج ًادقع ءىثنت ىتح جوزتلا دقمني مل مدق اذإ انالف نأ « كلذ .ىف ىلول تنذأ دقف نالف مدق اذا : تلاقف



 TAY قالطل باتک - ۸

 اهقلطف كنمجار دقف كتقلط نإ : هتأرمال لاق ولو . عيبلا كلذ مزلي مل كلم ىف تلخد مث ابكلمبال ةعلس عاب نم نأ

 اوفوأ اونمآ نيذلا اأ اي إل ىلاعت هلوق قالطلا عقرأ نم هب جتحا امو . قالطا كلذکف « ةعجترم نوکت ال

 هلوقب رخآ جتحاو .ذفن طرشلا دجو ناف « هطرشب هقلعو هتينب هطبرو هلوقب همزتلا دقع قیلعتلاو : لاف ( دوقمل

 رذنلاو « دوقعلا نم سيل قالطلا نال هيف ةجحال كلذ لكو , ةيصولا ةيعورشمب رخآو ( رذنلاب نوفوب ) یلامت

 قالطلا قیلعتو قتملا قیلعت نيب دمحأ قرف مث نمو « هللا ىلإ لالحلا ضغبأ هناف قالطلا فالخ هقا ىلإ 4 برقتپ
 ةيصولاو ٠ أول ناك قالط ىلع هلل: لاق ولو « همزل قتع ىلع هلل : لاق نم نأ هدب بد . قالطلا نود قتعلا ىف هعقوأف
 نم ناو ؛ قالطلا قيلعت ةحصب موضعإ جتحاو . ذفنی مل توملا دعب ا قالطلا ىحلا قاع ولو . توملا دعب ذفنت اما

 هزجد نأ هل جوزلا كلم قدح قالطلا نآ باوجلاو . تةلط تلخدف « قااط تنأف دادلا تاخد نإ : هنأ مال لاق

 . ىح كلم ,یش ىأف اجوز نكي مل اذاف کلم ىف كلاما فرصت اک هريغ ديب هل نأو طرشإ هقلعي نأو هلجژی و

 یذلا وهو « حاکنلا دیقب ةديقملا ةحوكنملا ىف نوكي نأ قالطلا ف لصالا : ةيكلاذا نم ىبرعلا نبا لاقو ؟ فرصتي

 ءاغلاو هزيوجمت لصألا ناك ناو كلذ ايف لاقي ىثلا ةأرلا نع فقوتلا ىضتقي عرولا نكل « ظفللا قاطم هبضتةب

 حاكنلا باب هسفن ىلع دس مع اذإ هنأ اهريغو ةئيعملا نيب قرفلا ةلأسم ىف هلوقب لاق نمو كلام رظن و : لاق « قيلعتلا
 , للامملاب ةلدآلا صيصخت وهو هيف فاتنع لصأ ىلع اذهو : لاق « طقسف عورشملا هدنع ضرامف هيلا هللا بدن ىذلا
 ملغأ هتلاو مومعلا ف مزال صوصخلا ىف ًامزال اذه ناك ولف الو

 هيلع یث الف « ىتخأ وذه : هرکم وهو متأرمال لاق اذإ باپ - ٠
 « لجو رع هلا تاذ ىف كلذو « یخ مذه : ةراسل هاربا لاق » لب ىلا لاق

 هذه ةداسل ميهاربا لاق : علي ىنلا لاق . هيلع ءىش الف « ىتخأ هذه : هركم وهو ةنأ مال لاق اذإ باب ) هلوق
 ديع ىور دقو «یتخآ اي هنارمال لوقب نأ هرك نم در كلذب دارأ : لاطب نبا لاق ( هللا تاذ ق كلذو , ىتخأ

 نا لاق « هرجزا < ةيخأ ۳ ها مال لوقي وهو لجر لع يلو ین صد یعیجاا ةا نآ قورط نم قازرلا

 ظفللا بانتجا لإ ال ىنلا هدشرأف ؛ كلذ دصق اذإ ًارهاظم كلذب ريصي : هايلعلا نم ةءابج لاق مث نمو : لاطب

 نف « ندا ىف هتخآ 8 ذارآ اه ميهاربا نال , ةضراعم مدارا ةصق نيبو ثريدحلا اذه نيب سال و : لاق ٠ لکشلا

 « ةلسرم قرط نم دواد وبأ هجرخأ دقو « لسم ةميم فأ ثيدح : تلق . هرضي مل نيدلا ةوخأ یونو كلذ لاق

 ىبأ ثيدح هلبق دواد وبا رکذو « لصتم اذهو« لب ىنلا عم ةنأ هموق نم لجد نع ةميمآ ىنأ نع هابضعب قو

 هرضي مل اهركم ناك اذإ كلذ لئاق نوكب ىراخبلا ديق دقو : ىراخبلا قفاو ةناكف « ةراسو هاربا ةصق ىف ةربره

 یکذب دارأ هل ىراخبلا ىلع بقعتال نکل كلذك وهو « هارک) ميهاربا ةصق ىف حقي مل هنأب حارشلا ضمب هيقعتو

 منا ةنآآل « ميهاربا ةصق ىف عقوام لغ اسایق هرضبال هارک الا ةلاح ىف كلذ لاق نم نأ ىلع لالدتسالا ميارا ةصق

 ةجوزتملا فالخم ء اضرو ةبطخ الا ةيلخلا ۱ وبر قيال نأ مهنأش نم ناكو , ةراس ىلع هبلغي نأ كلملا نم افوخ كلذ لاق

 ميهاربا فوخلف « بقانملا ف ثيدحلا ىلع مالكلا ىف هریرقت مدقن اك كلذ اوبحأ اذإ ارجوز نم امتوبصتخي اوناكف
 ةمجرتلا ىفام عيبج بابلا اذه ىف قفسنلا دروأ : ( هی ) . لعأ هللاو ؛ نيدلا ةوخأ لوأتر هتخأ اهنإ لاق ةراس لص



 _ جاكنلا باتك ۸ ۳۸۸
 مع هللاو « جرختسلا » ىف يعن وبأ كاذ سکعو , هدمب ىتلا

 قالطلا ىف نایسفلاو طانلاو ام يمأو ٍنونجللاو نارکلاو مركلاو قالغالا ىف قالطلا ساب - ١

 نذناتال ) هوا التو « یو ام کما "لکلو « ةيدلاب ”لامعألا دم ئالا لوقا « هریغو كرشلاو

 ؟«نونُج كأ » هسفن ىلع "رفأ ىذا ا ىبالا لاقو . سوسولا رارقإ نم زوجمال امو مانأطخأ وأ بیت نإ

 : درج لاق ای ةر” لم ةزم اذاف «ةزح موي و ید لا قطف «یفراش رصاوت زج رقب » لء لاقو

 الو نون "سیل : نامه لاق و ۰ 4 همم انج“ رخو حرف « لي دق هنأ هبي ىبلا فوغ یلدا من لهو

 "قالط زوال : صاع ن "یقه لاو زنم سیل هرکتسلاو نارکسلا قالط : سابع "نبا لاقو . قالط نارك ل

 لاقف « تج رخ نإ ةتبلا تارا ليل قاط : مهان لاقو . هطرمش يلف قالطلاب ادب اذإ : ءاطع لاقو . سوسولا

 اذکو اذک لس | نإ لاق نمیف میره لا لاقو . دیشب سیف جر ناو « ةنم تن دف تج رخ نا : رم نا

 هيلع دقعو هدارآ الا یبس ناق « نيملا التب فلح نيح "هل هيلع دتعو لاق ام لأدب اف نا ینآماف

 موق *زکیتالطو . هن : كيف ىل ةجاحال لاق نإ : مهار لاقو . هتنامأو هنيد ىف كلذ لمج فلح نيح هباق

 ا ”نابّتسا ناف « ةرم ربط لك "دنه اهاشنی انالث قلاط تنأف تام اذإ لاق اذإ : ةداتق لاقو . مهماسلب

ت ا ام قانعلاو « رطو نع قالطلا :رسابع "تا لاو : تن كلهآب قلا لاق اذا : نسحلا لاقو . هنم تاب
 تو

 ما نأ م 7 لأ : ”ىلع لاقو . یونام وهف اقالط یون ناو « "تین قأرماب تنأام لاق نإ : ؛یرهثزلا لاقو . هلل

 لکو : "لع لافو . ظنيتسي تح مئالا نعو « كردي” تح یبصلا نعو « قف ینح نونجا نع : ةلالث نع مفر

 هوتملا قالط الإ زئاج قاللعلا

 هللا ىضر ةربره ىبأ نه ىفوأ نب ةرارز نع دانك انثدح ماشه ايثدح مهران سم اشو - هلك

 اذإ : ةداقق لاقو . ماکتت وأ لمت ملام ءاهّسفنأ هب تلح ام یمن نع وات هللا نإ : لاق ی ”ىنلا نع » هنع

 « "یشب سيلف هسفن ىف قلط

 نمحرلا دبع نب داس وبأ ينربخأ لاق بارش نبا نع ءاسنوب نع بهو نا انربخآ میص أ ارث — ۰

 یخ ٠ . 4-ع 2 یر دق هنإ : لاقف دحسلا ىف وهو هل یبلا اوس نا نم "لجر "نا » راج نع

 معن : لاق ؟ تنّمحأ له ؟ نونُج لب له لاقف هاعدف ٠ تاداهش جبر هسفن ىك دمشف ضرمآ ىذلا هقشل

 « ليقف وا رد یتح زجتةراجم قلذأ الف . هل مجرب نأ هب ما
 [ ۷۱۱۸۱۰۱۸۲۰۹۸۱۱ ¢ £ ۰0۲۷۲ : ىف هفارطأ - ۰۲۷۰ ثيدحلا ]
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ات نم زا دبع نب تم وبأ نرخ لاق یره“ زا نع بیش انريخأ نابل وبأ اشم - ۷
 نب 

 "نإ هلا لوسر اب : لاقف هادانف دحسلا ىف وهو لَ فا لوسر أ نم لجر ین » لاق ةريره ابأ نأ بيسملا

 رخآلا نإ هللا لوضر اب : لاقف لبق ّضّرعأ ىذلا هبجو “ثل ىّسدتف « هنع ضرءأذ سفن ینمی- نو دق خلا

 كبش الف .”ةمبارلا هل یحمتف هنع -ضرغأف كلذ هل لاقف لبق ضرعأ ىذلا هبجو قشل یحنعف . هدع ضرعأف «ینز دق

 ناكو . هومجراف هب وبعذا : ب وبا لاقف . ال : لاق ؟ نونُج كب له : لاقف هاد تاداهش میرآ هسفن لَ

 ش 4 نصحأ لق

 [۷۱۱۷ ۰ ۱۸۲۰ ۰۲۸۱۰ : ىف هنارطأ - ۰۲۷۱ ثيدحلا ]

 « ةمجر نمیف تنكح » لاق ئرامنألا هللا دبع نب باج مس نم ين ريخأف لاق یره*زا نمو -- ۷۲

 « تام 'ىتح هانمجرف « ةرحلاب هانكردأ یتح رج ةراجحلا هل امف « ةنيدملاب ىلصملاب هانجرف

 كرشلاو « قالطا ىق نايسنلاو طلغلاو « امهرمأ و نونجلاو نا ركسلاو هركلا و قالغالا ىف قالطلا باب ) هلوق

 نأ ابعمج ماكحأ ىلع ةجرتلا هذه تامتشا ( ىونام ”ىرما لكل و ةيذلاب لابعألا : قلب ىنلا لوقل « هريغو

 ةين ال راتخلا لقاعلا ريغ نال ثيدحلاب لالدتسالا كلذ لشو « ركاذلا ذماعلا راتخلا لقاملا ىلع هجوتي امنإ محلا

 هلصو ظفلا اذهب لامعالا ثيدحو . ءىثلا ىلع هركي ىنلاو یماثلاو طلاغلا كلذكحو ٠ لعفب وأ لؤقي اين هل

 . كانه قوتسم هحرش مدقت و « ىرخأ نكامأ ىف ىرخأ ظافل اب ةلصوو « باتكلا لوأ ناعالا باتك ىف فلؤملا

 هينمأ هيلع قلغتي هركملا نال كلذ هل ليق « روهثملا ىلع هاركإلا ةمجعملا نوكسو ةزمملا ركب وه قالغإلا هلوقو

 دواد وبأ راشأ ىناثلا او « ةعامجو ديبع وبأ مزج لوالابو « بضغلا ىف لمعلا وه ليقو « فرصت هيلع قطر و

 ىلع مجرتو « بضغلا هنظأ قالفلاو : دواد وأ لاق « قالغ ىف قاتعا الو قالطال » ةدلاع ثبدح جرخآ هنا

 نبا دنع عقوو « نيبجولا ىلع ىور هنأ قويبلا کحو « هلوأ ىف فلأ رینب هدنع عقوو « ظيغ ىلع قالطلا » ثيدحلا

 وهف ةحجارلا یه فلأ ريغب ةياورلا تناك ناف «هركملا قالط د هيلع مجرتو فلالاب قالغالا ثيدحلا اذه ىف هچام

 ىلع « بئارغلا عمجش » ىف یمدافلا درو ء بضفلاو رجضلا ىأ قلذلاو كايإ مهلوق : یزرطلا لاق « قالغالا ريغ

 : طبارلا نا لاقو . بضهلا لاح ىف وه ام الاغ نمانلا قالط نا : لاقو كلذ ىف هطاغو بضغلا قالغالا لاق نم

 نأ دحآ لكل ناكل نابضفلا قالط عوقو مدع زاج ولو « هلقع قراف هل عقو نم لک سیل و « سفنلا جرح قالغالا

 یورم وهو « عقیال بضغلا ىف قالطلا نأ ىلا بهذ نم ىلع درلا كلذب دارأو . ها انايضغ تک : هانچ این لو

 « علاطلا د ىف هلوق امأو « دواد وبأ هيلا راشأ ام الا مممدقتم نم دحأ نع دجوو مو ةبانلا یرخأتم ضعإ نع

 « ةيفنحلا نع فورعع سيلف « قارملا لما بهذ هيلاو بضغلا ليقو ؛ بایلا تقلغأ نم وهو هارک الا قالغالا

 ةذوارملا لباقم هدارف ىعفاشلا هيقفلا هقلطأ اذاو , ةيفنلا ىلع قارعلا لهأ قالطإ قلطملا فالتخالا ةلعب ف رعو

 هناك « هکس ىلا ال هلمف نع قلا دارلاو « اقلطم ىعدبلا قالطلا عاقيإ نع ىنا هانعم ليقو : لاق مث . مهنم

 هفطع قو « ءارلا نوكسو فاکلا مطب خسنلا ف وه « هركسلاو » یراخپلا لوقو . هللا همآ اک ةنسلا قلطي لب لوي



 قالطا باتک - ۸ ۳4

 هيلع فاعف هلال مم فاكلا لبق نوكي نأ لمتحو « بضغلا قالغالا نأ ىلا بهذي ناك نإ الإ « رظن قالغالا ىلع

 فلتخا دقو . حا نونملاو نارکلاو هرکلا کحو قالغالا ىف قالطلا كح باب ريدقتلا نوکیف ناركسلا
 « هسفن هب ىدتفا ءیش هنال لاق « عقي هنأ ىعخنلا مهار ا نع هريغو ةبيش ىنأ نبأ ىورف « هركملا قالط ىف فاسلا

 تا : عدلا لاقو ؛ عقو الو عقب مل هركمملا ىدو نإ رخآ ليصفت یعخنلا مهاربا نعو « ىأرلا لهأ لاق ةو

 وانقر نأ مهنأش نم صوصللا نأب هجوو « ةبيش ىلأ نبا هجرخأ الف ناطلسلا ههركأ ناو عقو ضوسلا ههركأ
 نم الا 2 لحبلا یاب ءاطع جتحاو . هيف عقرام رابتعا مدع ىلإ رويا بهذو . ناطاسلا فالخم ابلاغ ملان نم

 « حیحم دنسب ووصنم نب دیعس هجرخا « قالطلا رم مظعأ كرشلا : ءاطع لاق ( ناميالاب نتمطم هبلقو هركأ

 طقسي كاذكف رفکلا ماكحأ هنع طةسأو هاركالا لاح هب ظفلت نع رفکلا عضو ال هللا نأب یمفاشلا هررقو

 یراخبلا راشآ ةتيكلا هذه لاو ؛ ىلوالا قيرطب هنود وهام طقس طق اذإ مظعالا نال رفکلا نودام هركملا نع
 اذه ىف نامثع رثأ ىلع مالکلا ىف هكح رکذ ىتأيسف « نارکسلاو ه هلوق امآ و . ةمجرتلا ىف قالطاا ىلع كرشلا فطعب
 امف ناف ( نولوقتام اوملعت ىتح ) ىلاعت هلوقا حاص وهو هب ىتأي ال اع هلمفو همالک ىف ناركسلا یاب دقو « بابلا

 هانعف ءامهرمأو » هلوقو ؛ رمع عم ىلع رثأ ىف ىتايسف نونجا امأو « اناركس نوكي ال لوقيام لع نم نأ ىلع ةلالد
 فلكملا نم عقو اذإ ىأ «هريغو كرشلاو قالطلا ىف نايسنلاو طلغلاو » هلوقو ؟ فاتخم وأ دحاو امهبكح له
 « هریغو » هلوقو ‹ كاذک قالطلا نكيلف هب هيلع محال ناكاذإو هب هيلع کح له انان وأ اطلغ كرشلا یضتقیام

 وهو : لاق « كرشلا لدب « كنلاو » خسنلا ضعإ ىف هنأ نقلملا نبا انخيشش رکذو « هنود وه امم كرشلا ريغو ىأ

 نم ءىش ىف هرآ و امهماع تیفش كرشلا ظفل ةيسانم ناکو« قیاآ وهو : لاق نکل یثکرزلا هعبت و ؛ با وصاا

 انخیش فلس تبأر مث . قالطلا ىلع ال نايسنلا ىلع ةفوطعم نوکشف تتي ناف « كشاا ظفلب الع تفقو ىلا خسنلا
 « كشلاو » باوصار أطخ وهو « كرشلاو قالطا ىف ناسالاو د خسنلا نم ريثك ىف عقو : لاطب نبا لوڈ وهو

 فلسلا فلتخاو . كلذب مز كالا ظفلب ابضعب ىف نأ خسنلا نم ريثك ىف هلوق نم انخيش میفف ها كرشلا ناكم
 نبا جرخأو « ةيبش ىبأ نبا هجرخأ , ىسنأ نأ الإ لاقن طرتدا نإ الإ دمعلاك هارب نسما ناكف یسانلا قالط ىف

 « رولا لو وهو دعب هررفأس اک قلا عوفرملا ثيدحلاب جنح و ايش هاربال ناک لآ ءاطع رع اضيأ ةبيش ىبأ

 هقيسف اًئيش هتأرمال لوقي نأ دارا نم ةيفنحلا نعو؛ عقبال هنأ ىلا دوبجلا بهذف ءىطخلا قالط ىف فلتخا كلذكو

 سابع نبا نعدراولا ثيدحلا ىلا « نايسنلاو طاذلا » هلوقب ىراخبلا راشأو « قالطلا همراپ قلاط تنأ لاقف ةناسل

 لمح نف « زواجتلا ىف ةثالثلا نيب ىوس هناف « هياع اوهرکتسا امو نايسذلاو أطخلا ىتمأ نع زواجت هللا نا » اعوفم
 هجرخأ فق ثيدحلاو « نايسنلا ف كلذ لثم لوق, نأ مرا هارك الا ىف عوفولا نود ةصاخ مولا عفد ىلع زرواجتلا

 بسن و ۰ عقيال هنأ ةعبرو ةداتقو نسملا نع ءاب كرشملا قالط ىف اضيأ فلتخاو . نابح نبا هحصصو هچام نبا

 : یمشلا التو ) هلوق . هماک>ا نم كلذ ريغو هتتعو هحاکن حص اک عقب هنآ ىلا روما بهذو . دوادو كلام لا

 یمشلا لوم ميلس ةياور نم « ريذصلا یرسلا نب دانه دئاوف د ىف الوصوم هانیور ( ان اطخا وأ انيسن نإ انذاوت ال

 هلوق ۰ ةرودكم ةيئاثلاو ةحوتفم والا واولاو نيتلمبم ( سونوملا رارقإ نم زوج الامو) هلوق ٠ هانمم_ هنع

 ظفلب بابلا اذه ىف فنصاا هركذ ثیدح نم فرط وه ؟ ( نونج كبأ : هسفن ىلع رفأ یذلا علي ىنلا لاو)
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 ده سس و سی یا تر سا یا

 رك ذ هقرط ضمب ىف عقوو . ىلاعت هللا ءاش نإ قوتسم كانه هحرش یأیو « دودحلا ىف هدروأو « نونچ كب له »

 دقو نيفراشلا ةصق ىف ليوطلا ثيدحلا نم فرط وه ثويدحلا ( فراش رصاوخ ةرمح رقب : ىلع لاقد ) هلق ٠ ركسلا

 « قش ىأ فاقلا فيفختو ةدحوملا حتفب «رقب دو . یزاغلا باتك یم رذب ةورغ ىف قوتسم هحرش مدقت

 ؛نارکس ىأ مال اهدمب ميلا رسكو ةثلثملا حتفب ٠ لمت هلا هرخآ ىف هلوقو « ةرصاخ عمج ةلمبم مث ةمجعمب رصاوخلاو

 رخلا نأب باهملا « ضرتعاو هريغو قالط نم هرکس لاح ىف هنم عقي ام ناركسلا ذخاژی مل نم ةلدأ ىوفأ نم وهو

 را مرغ ناك ةصقلا هذه بیس و : لاق « لاحلا كلت ىف ةب قظنام < هنع طقس كلذیف : لاق « ةحابم تناك ذبح

 الو « هنم ردصی اء نارکسلا ةذخاؤم مدعب وه اإ ةصقلا هذه نم جاجتحالا ناف الوآ اما « رظن هلاق منو . ها

 سیا نيفراشلا ةمق ببسب ناك رنا رحت نأ هاوعدف ابناث امأو « ال وأ احابم برشلا نوکی نأ نيب لاحلا قرتفب

 له حييوزت دنع دحأو ردي نيب كلذ ناكو دحأب درشتسا ةرح نال اقافتا دحأ لبق تناك نيفراشلا ةصق ناف « حيحصإ

 دحأ دعب را رح ناكف « مويلا كلذ اود,شتساو دحأ موبررذما اودبطصا ةعامج نأ حيحصلا ىف تبث دقو ةمطافب

 « ةبابش رع ةبيش ی نبا هلعو ( الط ناركسل الو نونج سيل : ناثعلاقو ) هلوق . حيحصلا ثيدحلا اذهل
 نع بئذ يآ نبا نع امهالک نايا ىبأ نب مدآ نع « قشمدلا ةعرز ىبأ خيرات » نم عبارلا ءزا ىف هانيورو

 عم زيزعلا دبع نب رع ىأر ناكف « نارکس انأو ینآما یّقلط : زيزعلا دبع نب رمعا لجر لاق » لاق یرمرلا

 ۱ نونجما ىلع سیل : لاق ةنأ هيبأ نع نافع ن ناثء نب ناپآ ها دح ی 6 هنأ ما نيبو هئيب قر و هدل< نأ انار

 ىراخبلا یکذو « ةتآرسا هيلا درو «.هدلج ؟ نامع نع ینادح اذهو ین ويمأت : رمع لاقف ٠ قالط ناركسلا ىلع الو

 اضيأ ناركسلا قالط عوقو مدع لا بهذو , ةرح ةصق ىف لد ثيدح هيلع لد امل ارارظتما سابع نبا م نامع را

 4 هحيوص دي انآ مع ةييش یآ نب هركذ « ززل دبع نب سمعو مسافلاو ةمركعو سواطو ءاطعو ءاثءشلا وأ

 : لاق عقبال هوتعملا الط نأ ىلع اومجا ماب جتحاو ىراحطلا هراتخاو «-یترلا و قو هیللاو ةعببر لاق هبو

 یرهزلاو مهاریاو نسحلاو بیسلا نب دیعسک نيءباثلا نم ةفلاط هعوقوب لاتو . هركسإ هوتعم نارکسلاو

 ؛ هعوقو امبنم ححصلا : نالوق یفاشا نعو « ةفينح وأو كلامو ىروثلاو ىعازوألا لاق ةبو « یمشلاو

 « قالط ةمزلی مل نارگسلا لقع باهذ انقبت اذإ : طباراا نبا لاقو « سكعلاب حیجرتلا نكل ةلبانحلا دنع فالخلاو

 مدع لوقي نم هابأبال ليصفتلا اذهو « لوقیام لعیال نأ ةالصلا هب لطبت ىذلا رکسلا دح هللا لعج دقو . همزا الإو

 ءاضقإ صو هنال مثإلا الو ؛ كلذب باطخلا هنع لزب 1 هلعفب صاع هن اب اةلطم هعووب لاق نم لدتسا ام او« هفالط

 لقملا دقاف ماکحآ فلتخنال هنآب یواحطلا باجأو : هيف وا ركسلا ىف هعوقو لبق هيلع بجو ام اهريغو تاولصلا

 نم بپسب ةالصلا ىف مايقلا نع رحم نم نيب قرف ال ذإ « هريغ ةبج نم وأ هدبج نم ببسب هلقد باهذ نوكي نأ نيب
 لدب ىلا لقتنا مايقلا ناب بقعتو « مايقلا ضرف هنع طقسپ هناف هسفن لجر سک نك هسفن لبق نم وأ هللا لبق
 عقل الو ةالصلا ءاضق هيلع بحي مانلا نأب تاولصلا ءاضقإ جاجتحالا ص رذنملا نا باجأو . ارئفاف دوعقلا وهو

 مالك نم هنم عقو امبف « هلقع ىلع أرط ءىش ركسلاو ؛ لقعلا ناركسلا ف لصألا : لاطب نبا لاتو . اةرتفأف هقالط
 سیا هرکستسلاو نارکسلا قالط : نابع نا لاقو ) هلوق ۰ هلقع بامذ تول ىتح لصالا لع لو# وهف موبفم

 نع ىزملا دیزب فأ نع ىعارخلا ةحلط نب هللا دبع نع میشه نع اهيمج روصنم نب ديعسو ةبيش يآ نا هلصو ( زئاجم



 قالطا پاتک ۸ ۳۵۹ ۳

 ةحوتفم ةلمپم ءاط مث ةننک اس ةمجعم داضب : درطضلا «قالط درطضا الو نارکسل سولو لاق سابع نبا نع ةمركع
 الو هلقع ىلع بواغملا نارکسلا لقعال ذإ « عقاوب یآ « زئاج سیا د هلوقو « روهقلا بولغلا وه ةلموم مث ءاه مث

 « سفنلا ثيدح ةسوسولا نال « عقب ال یا (سوسولا قالط زوال : صاع نب ةبقع لاقو) هلوق . هرکس لل رايتخا

 باب » فاح ورشم مدقت ( هطرش هلف قالطل اب !دب اذا : ءاطع لاق و) هلوق . یایس اک سفنلا ىف عقي اب ةنخاؤم الو

 . كلذ ىف فلاح نمو مبنء هلصو نم تذيب و « نسحلاو بيسملا نب ديعسو ءاطع نع مدقت و « قالطا ىف طورشاا

 جرخ مل نإ و « هنم تب دقف تجرخ نإ : رمع نبا لاقف , تجرخ نإ ةتياا ةتأرما لجد قاط : عفان لاقو ) هلوق
 لزعع ةتبلا ةزمه عطق : ةاحنلا لاق انه ىنامركلا لاق « ردصلا ىلع بصنلاب هناف « ةتبلا » هلوق امأ ( ءىثب سيلف

 ةئبلا ةغللا لهأ هلاق ىذلاو , امطق لصو فلأ ةتبلا فلأ اف رظن عطقلاب لاقت اهنأ ىوعد ىفو « ها سايق نع
 ةانثلا ديدشتو ةدحوملا منعبف « تب » هلوق امأو « عطقلاب لاقت انآ دارا نأ ال ابفدارع اهريسفت وهو عطقلا
 ره نبا ةقفاوم  تمدقت ةتبلاب ةقالعتملا لئاسملا تناك ناو انه اذه ركذ ةيسانمو « لوپجلا ءانبلا ىلع ةحوتفملا
 دقو . اذه دعبام اذكو ءاطع رثأ ةبسانم ربظت اذبو « رخأتي وأ مدقتي نأ نيب طرشلا ف قرفال نأ ىف روپمجل

 ىرهزلا لاتو ) هلق .٠ « ثالث ثالث ةتبلاو ةيلخلا ىف و لاق هنأ رګ نبأ نع مرح هجو نم دوصنم نب ديعس جرخأ

 ناف « نيهلا كاتب فاح نيح هباق هيلع دقعو لاق اع لاپ : ال نااط ىقأرراف اذکو اذك لمنا مل نإ لاق نميف

 هجرخأ , ىلاعت هللا نيبو هيب امن نبدي ىأ ) هتنامأو هنید ىف كلذ لعج فاح نيد هبلق هماع دعو هدارأ الجأ ی

 لو هيف نافلتخ سا ىلع ةقاتملاو قالطلاب نافاح نيلجرلا ف » هظفلو ارصن. ىرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع

 ٠ . هلثم نسحلا عم نمع روعم نعو . . المحم ام كلذ نم نالمح و نانیدب : لاق هلوق ىلع ةئيب أمونم دحاو ىلع مة

 اش ىبأ نبا لاق ء الف الاو تةاط افالط دصق تإ ىأ ( هتين كيف ىل ةجاحال لاق نا : مهاربا لاقو ) هلوق“

 مو . هتين : لاق كيف ىل هچاح : 7 صال لاق لچر ف مارا نع لمعاعا نع ثايغ نیا وه صفح انثدح ٠

 ۴ لک قالطو ) هلوق ۰ ۱ 5 قحأ وهو « ةدسحاوف افالط یو نإ : الات اداحو مكن ىلا تاس وش

 ىناثلاو فرطم نع لوالاف ر رجو سب ردآ ىبأ نا انثدح لاق سيردإ انئدح و لاق ةييش یا نبا هلصو ( مال

 لجرلا قلط اذإ » لاق ريبج نب دمعس قيرط نمو « زئاج ةناساب یمجملا قالط : لاق مهار نع امهالک ةريغملا نع

 اباح نابتسا ناف « ةممربط لک دنع اهاشفب انالث قلاط ین اف تلماذإ لاق اذإ : ةداتق لاقو) هڵوق . «همرلي ةيسرافلاب

 رهط لك دنع » لاق نکل هلثم ةداتق نع ةورع ىبأ نب ديعس نع ىلعألا دبع نع ةبيش ىلأ نبا هلصو ( هام تنابدقف

 مث ضيحلا نم تربط اذإ اهاشغي » نسحلا نع عشآ قيرط نمو « هوح هيب رك ذو « ربطت ىتح كسم مث ةرم

 : كلام نع ةياورلا تفلتخاو « رووجلا لاق اذهبو « لمحت ىتح اهاشغي » نيريس نبا لاقو « كلذ لثم ىلا امنع كس
 لات ىذلار بطلا ىف اهئطو نأاو« ال مآ ارباح ا نابفسا ءاوس تقلط قيلعتلا كوب ةىم اردطو نإ مساقلا نا ةلاور ىف

 الا عقب ال قتعلا قيلعت ىف ىف عفو اذإ كلذ لثم نأ ىلع قافتالاب ىواحطلا هبةمتو . اهمئاكم تقاط ءطولا دعب كلذ اهل

 دبع هلصو ( هتين كلهأب قلا لاق اذإ : نسحلا لاقو ) هلق ۰ . نكيلف قالطلا كلذکف : لاق ٠ طرشلا دجو اذإ

 « ىثريتسا یجرخا ةتآ مال لاق لجد ىف, نسحلا نع رخآ هجو نم ةيش ىبأ نبا هجرخأو «ىونام وه» ظفلب قازرلا

 هب دیرآام قاتملاو « رطو نع قالطلا : سابع نبا لاقو) هلوق . «قالطلا یون نإ ةقيلطت ىه كيف ىل ةجاح ال ىهذا
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 رطولا و . ام اد بولطم هناف قتعلا فال «زوشزلاك ج۱4 ا دنءالإ دما قلطب نأ لجر  یغبذب ال ةنأ ىأ (هللا هجو
 یوم ناو , هتین قآماب تنأ ام لاق نإ : یرهرلا لافو) هلوق ۰ لمف اهنم ىنبي الو : ةغللا لهآ لاف «ةجاحلا نيتحتفب

 ةأرماب ىل تسل هتأ مال لاق لجد ىف ىرهزلا نعرمغم نع ىلعألا دبع نغ ةريش ىبأ نبا هلصو (یون ام وهف الط

 ًارارم كلذ ررك نإ » ميهاربا نعو «ةدحاو ىف نالطا دارأو ۵ اجا و اذا د ةدانق قبرط نمو «یونام وه : لاق

 7 ةبذك یه » ثيللا لاقو « بيسملا نب ديعس فقوتو « تقلط افالط دارأ نإ » ةداتق نم و « قالظلا الا دارا هادأام

 ىتح نونجنا نع ةثالث نع عفر قلا نأ لعت ملأ : لع لاقو ) هلق . قالط كلذب عقي الد دمو فسوب وبآلاتو

 ةبعش نع دعجلا نب ىلع نع «تايذعجلا» ف یوغبلا هلصو (ظقیتسب ىح مئانلا نعو « كردي ىح یصلا نع و « قيفي
 : ىلع هل لاقف اهمجرب نأ دارأف  لبح یهو تنز دق ةنونجع ینآ ربع ناد نسابع نا نع نايبظ ىبأ نم شعالا نع
 رر ج هاودو « شالا نع دحاو ريغو عيكوو ريم نبأ هعب اتو « هرک ذف « ةا نع عضو دف لا نأ كذاب امأ

 نيبجو نم یاسنلا هجرخأو ؛ هقبرظ نم نابح ناو دواد وبأ هجرخآ عفرلاب هيف حرصف شعألا نغ مراح نبا

 حجدو ىلع نع ناببظ یا نع هلعج « نمابع نبا امهيف ركذي مل نكد افوقومو اعوفم نايبظ ىنأ نع نرخ آ

 بیسلا نا نعف ؛ ىصلا قالط عاقيإ ىف اوفلتخا نكل «روبجلا ثيدجلا اذه یضتقع ذخأو ؛ عوفرلا لع فرفولا

 ةرشع ىلا غلب اذإ ءاطع دندو « ةالصلا یصح و مایصلا قيطي نأ دمحأ دنع هذعو , نيمو لقع اذا همزلپ نسحلاو
 ىوغبلا هلصو ( هوتعلا قالط الإ زئاج قالط لكو : ىلع لاقو) هلوق : مالثحالا رهان اذإ ةياور كلام نه و ٠ ةنس

 : لاق اباه نا » ةعيبر نب سبام نع ىهذخنلا ميهاربا نع شعالا نه ةيعش نع دما نب ىلع نع « تاب دفجا ١ ىف

 ىف حرص هنع شم ألا باحصأ نم ةعاج نم روصنم نب ديعس هجرخآ اذکهو « هوما قالطالا زئاج قالط لك

 لثم ةريره نآ ثيدح نم یذمرتلا هجرخآ عوفر ثيدح هيف درو دقو « ىلع نم 4ءءبد نب سباع عام ابدعي

 هوتعااب دارملاو . ادج فيغض وهو نال نب ءاطع ةيإور نه وهو «هلةد ىلع بولغملا » هزخآ ىف دازو ىلع لوق

 نونجلاو لفطلا هيف لخديف ٠ لقملا صقاناا - ءاه اهدعب واولا نوكسو ةانثملا مضو ةلمباا نوكسو ملا حتفب وهو -

 نب را نأ عفان قيرط نم ةييش ىبأ ربا یکذ مدق فالخ هيفو « هنم ردصیام دابتعا مدغ ىلع روپاو ؛ ناركسلاو 5

 ىثتسا هللا عمسأ مل ىلا :لاقف ؛هوتعم ةلا : هل ليقف « ةدملاب رمع نبا اهزمأف اهوتعم ناكو أر ما قلط نحرلا دبع ٠

 ( ملم انثدح) هلوق . لد لوق لثم دحاو ريغو ميهارباو ىعشلا نع ةيبش نآ نا ركذو . هريغ الو افالط هوتعمل

 ضعب هيف ترك ذو « قتعلا لئاوأ ىف هيف لوقلا مدقت ( ةدادز نع ) هلوق  یاوتسدلا وه ماشهو , ميهاربا نبا وه

 یکذو « ةيلوعفملا ىلع حتفلاب « اهسفنآ هب تئدحام » هلوقو  روذنلاو نام لا باتک ىف اهتيقب ىنأيو « هدئاوف
 ىدبم نب نمحرلا دبع نع ليعامسالا دنسآ دقو « اهرايتخا ريغب نودیرب مضلاب ةنولوقي مه ةغالا لهأ نع ىزرطلا
 نونجلاو هوتمملاو هقالط عقبال سوسوملا نأ ىف ةجح كيدحلا اذهو « اذه نم نسحآ ثيدح ةداتق دنع سیا لاق

 هنأ ائالث هسفن ىف ىونو قالط تنأ هتأزهال لاق نميف روومجلل ثيدحلا اذهب ىواحطلا جتحاو « كلذب هنم ىلوأ .
 ظفل ال ةينب قالطلا عواد زوال هنأ ىلع لد ربخلا نال : لاق  هقفاو مو ىففاشثلل افالخ  ةدحاو الإ عقال

 لاق نميف لاق نمل اضيأ هب جتحاو ؛ ظغل اهحص ةين یبف ةماتا ةقرفلا یونو قالطلاب ظفل هنأب بقمتو « امهم

 لو ظفللا نود ةينلاب عةيال قالطلا نآل « هريغو كلام افالخ ؛ قلطتال اهنا اهقالط كلذب یوتو ةنالفاب هنأر ال

 ىرابلا مف ۵ ٩ ج۶۰ سم
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 لمعو هبلقب مرع هلال هت رما تقلط قالطلا بتکح نم نأ ىلع هب لدتساو « ةيانك الو ةحيرص ال ةغيصب تای
 وهو _ تقلط هسفن ىف قاط اذإ : لاق نم جتحاو « كلذ ىلع دابشإلا هيف كلام طرشو « دوپمبا لوق وهو هتباتکب
 رفكلا دقتعا نم نأب ؛یرملا نبا اهاوقو هنع ببشأ اهركذ ةياور كلام نعو  ىرهزلاو نيريس نيأ نع یدرم
 كلذ لکو « هباقب السم فذق نم اذكو , بعأو هلمعب ىءار نم كلذکو « مآ ةيصعملا ىلعأ رصأ نمو رفک هبلقب
 رفكلا ىلع رصملاو « ةمالا هذه لئاضف نم سفنلا ثيدح نع وؤملا نأب بيجأو . ناسللا نود بلقلا لامعأ نم
 ءايرلا امأو ء طق ةيصعم لمعي مل نمال ةيصمملا لع هل مدقن نم مثالا ةيصعملا ىلع رصملا نأبو « منم سبل
 ًارهاظم ريصيال رابظلا ىلع مرع ند نأ ىلع غامجالاب یاطلا جتحاو ۰ لامعالاب قلعتم هلكف كلذ ريغو بجعلاو
 دقو ؛ ةالصلا لطب ال رثؤي سفنلا تب دح ناك ولو افذاق نكي ل فذقل اب هس تدح ولاذكو « قالطلا كاذکو : لاق

 ربع لوق ىف كلذ ىف ةالصلا ىف ثحبلا مدقت و « لطبت | عقو واف بودنم ثيدحلا كرت نأ ىلع حیحصلا ثيدحلا لد
 قي رط نم اهركذ « مجرف انزلاب رقأ ىذلا ةصق ىف رباج ثيدح یتاثلا ثيدحلا ء یقالصلا ىف اأو ىثيج زہجال ینا
 ىف هيلا راشأ ام هنم داراا و « دودحلا باتک یف قوتسم هحرش قأيسو « وباج نع ةبلس ىلأ نع یرهزلا نع سأوب
 كب ناک له ماهفتسالا ینعمو « هرارفا لمعي | ان ون ناك ول هنأ هانمتقم ناف « نونج كب له » هلوق نم ةمجرتلا
 دارلا و باطخلا هل جو نوکب نأ لمتحم و. اقیفم ةبطاخلا نيح ناك هنأ كلذو ؟ ةرات قیفتو ةرات نجت له ناچ
 ةصقلا ىف ةرب ره ىبأ تيدح كااثلا ثيدحلا . ىلاعت هللا ءاش نأ كلذ طسب ىنأ سو « هلاح فرعي نم رضح نم مارفتسا
 قأيسو 0 ةريره ىلأ نع امج بيسملا نب ديعسو ةلس ىبأ نع یرهرلا نع بيعش قب رط نم اهدروأ , ةروكذملا
 رخأتملا ىأ ةمجعملا ءاحلا سکو ةزوحلا حتفب « ىز دق رخالا نا ه ةياورلا هذه ىف هلوق و « دودحلا ىف اضيأ امحرش
 رمعم نع قازرلا دبع هلصو ( ءىثب سيلف هسفن ىف قلط اذإ ةداتت لاقو ) هلوق . لذرالا هانعم ليقو ةداهسلا نع
 نیریس نبا مهفلاعو رولا لوق اذهو « ءىثب كلذ هفالط سيلف هسفن ىف ارس قلط نم : الاق نسحلاو ةداتق نم
 ثيدح بقع قسنلا ةياور ىف ةدانف نع رغالا اذه عقو : (هيبنت ٠) كلام نع ةياور یهو « قاطت الاقف بابش نباو
 لاق عوفرملا ثيدحلا رکذف ةريره نآ نع ةرارز نع ةدانق قیرط نم هقاس الف « دعب انه روك ذملا عوفرملا ةداتق
 لاق ىرهزلا نعو ) هلوق « لوألا ث هلا : ثيداحأ ةنالث بايلا ف فنصملا ركذ مث .ه رك نو «ةداتق لاق و هدمب
 سن ةياور نم مدقت دقو «للا ىرهزلا نع بيعش » هلو ىلع فوطعم وه ( هللا دبع نب رباج عمس نم ىفريخأف
 ريغ نع هدنع ردقلا اذه نوكي نأ لمتح و « اييعش هب ثدح امل هم نركب نأ لمتحیف ةلس ىبأ نع یرهرلا نع
 « اهدح هتباصأ ىأ فاتو ةمجدم لاذ « هتفاذأ و ةدايزلا هذه ىف هلوقو « هنع سنو ةياوذ ىف جردأف ةبلس ىبأ
 ايراه عرسأ ىأ یاد و ملاو ميجا حتفب « زج د هلوق و

 اماوذخأت نأ کل لعال) ىلاعت هللا لوقو ؟ هيف ”قالطلا "نیکو « مالا سس - ۲
 صاع "نود ملا "نایع زاجأو . ناطاسلا "نود ملا درع راجأو ( نوملاظلا  هلوق ىلإ - اثيش "رهو تيا
 ةرشملا ىف هبحاص لك امهنم دحاو لكل ضرتفا ايف هلا "دود ایقیال نأ افا نأ الإ : سواط لاقو . اهسأر
 ۱ ةب اند نم كل لساغآ ال : لوقت یح مال ءاهتسلا لوق لق لو «ةبحسلاو
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 ۱ ساپ نا نع ةمركع نع اخ ای لح * وقم باها ۳ ان دح ليج ی "مزا اشم ۳

 ای و و و و مر ا هتان هت « ا یر ۰۰ (
 رقاخ ىف هيلع بتعآ ام سيق نب ؛تباث « هلا لوسر اي: تلاقف هيو ىنلا تن أ سیف نب تباث ةأرما نأ >

 . معن : تلاق هتقیدح هيلع ندرآ : فلكم للا لوسر لاف . مالسإلا ىف رنگسلا هرک | ینکلو« نيدالو

 < سابع نبا نع هيف عبادی هللا دبع وبأ لاق . ةقيلطتت اپفلطو ةةقيدحلا لبقا : كي هلا لوسر لاق
 ١ [ ۰۲۷۷ ۶ 0۲۷۱ ۰ 0۲۷۰ « ۵۲۷6 : ىف هفارطا ب ۰۲۷۳ ثيدحلا ]

 . بأ نب لا ديعتْخأ آه ةمركع نع ما لاخ نع خلیلی ةقاحسإ ترم - 4
 نه دلاخ نع َنامبط نب ميهآرا لاقو . اهقلطب هرمأو ءاهم د رف . معن : تلاق ؟ هتقيدح ند ر : لاقو . اذهب

 « ابقّلطو » ی ”ىبنلا نع ةمركع

 ىلإ سیا نب تباث ةا تءاج » لاق نأ سابع نا نع ةمركع نع ميك ی ن بوبأ نعو - ۵ ۱

 لاقف . ”هقيلمأال ينکلو «یتلخ الو نيد ىف تباث ىلع تعا ال ىلإ هللا ةلوسراي : تلاقن يلي هللا لوسر

 ۱ « معن : تلاق ؟ هتةيدح هيلع نيدرتف : كم هللا وسر

 نع مزاح نب *یرج انثدح حون وبأ دارف انت دح یر كرابلا نب هللا دبع نب دمع شو - ۷۰
۱ | 4 ۳72 

 مینا ىلإ ساعت نب سيق نب تباث ةأرما تءاج » لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ةمركع نع بو
 : م نا لوسر لاقف « رفگسلا هفاخأ ی الإ « یا الو نيد ىف تبا "ىلع /مقن ام« هللا لوسر اپ : تلاقف

 « اهقرافف دریا و « هيلع تد رف . معن : تااقث ؟ هتقردح هيلع ناد رتف

 ثيدحلا رک ذف « ةلبج نأ » ةمركع نع بو نع دامح انث دح "نایلس ارو - ۷

 لوأ هنأ هيلامأ ىف ديرد نب ركب وبأ ركذو . یونعلاو ىسلا نيب هفرفت هردصم مضو « ىنعم لجرلا نابل ةأراا نآل

 نب سماع هيخأ نبا نم هتنپا جوز - ةدحوم مث ءارلا ريكو ةمجعملا حتفب - برظلا نب ساغ نأ ایندلا ىف ناک علخ
 دقو « كلامو كلهأ قارف كيلع عمجأ ال : لاقف اببأ ىلإ اک ثف , هنم ترفن هبلع تلخد ایل « براظلا نب ثراملا

 ىتأ سف مالسالا ىف علخ لوأ امأو . ها برملا ف علخ لوأ ناكاذه نأ ءايلعلا معرف لاق « اهئيطعأ ام كنم اهتءاخ

 ىعباتلا زا هللا دبع نب ركب الإ هتيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأو . ءادتفاو ةيدف اضيأ ىمسيو . ليلق دعب هركذ

 « (ائيش هنم اوذخأت الف ىلاعت هلوقل اتیش اهقارف لباقم ىف ةتأمأ نم نحب نأ لجرا ل ال : لاق ةناف روپهاا

 « هنع هريغو ةبيش ىبأ نبأ هجرخأ . ءاسنلا ة اب اخ: یعدا ( هب تدتنا ايف امملع حانج الف و هيلع اودروأف



 قالطلا باتک - هه 0

 هرابتعا ىلع هدعب عامجالا دةمناو « هذلبي مل وأ هدنع تبدي مل ةئأكو ثيدحلابو « ةيالا احلامي نأ امهلع حانج

 لباق لذبب هتجور لجرلا قارف اعرش هطباضو < نيت رخالا ءاسنلا یی ابو ةرقيلا ةبآب ةصوصخم ءاسنلا ةءآ نأو

 أشني دقو «ةب سآ ام- امبنم دحاو وأ -ایقیال نأ ةفاذع لاح ىف الإ هورکم وهو . جوزلا ةبجل لصحت ضوعلل
 ةنوذيبلا ىلا لوثي ثنح ةيشخ هيلا اجاتحا اذإ ةهاركلا عفرت اذکو . قلخوأ قاخ ءوسل امإ ةرشملا ةهارك نع كلذ

 امإو ظفللاب امإ قالطلا رگذب ىنح عقبال وأ هدرجمب قالطلا عقب له ىأ ( هيف قالطلا فيكو ) هلوق . ىريكلا
 هياع صن ام اهدحأ : ىفاش ال لاوقأ یهو ءارآ ةئالث ةيئو اظفل قالطلا نع ادرج علخلا عت تو اذإ اف ءايلعللو « ةينلاب

 «ددعاا صقن هنم فرضت امو عاجلا ظفاب عقو اذاف « روا لوق وهو قالط لا نأ ةديدجلا بک ثک[ ىف

 ةجح و  قالطلا جارص نم هنا ىلع « ءالمالا د ىف یعفاشا صن دقو , هتمأب ان ورقم هظفل ريغب عقو نإ اذكو

 ىلع روبجلا نکل « ةلاقإلاك قادصلا ريغ ىلع زاج ال اخسف ناك ولو « اقالط ناكف جورلا الإ كلم ال ظفل هنأ روبجلا
 ديدجما نم ءنآرقلا ماكحأ » ىف هركذ ميدقلا ف ىعفاشلا لوق وهو ىناثلاو . قالط هنأ ىلع لدف رثكو لق ام هزاوج

 ىلعو نامثع نع یورو ؛ ريبرلا نبا نعو « قازرلا دبع هجرخأ سابع نا نم كلذ حصو ؛ قالطب سبل و خسف هنأ

 هلکشتسا دقو ؛ هيوةيام بابلا ثيدح حرش ىلع مالكلا ىف ركذأسو « دحأ بمذم روپشم وهو « سراطو ةمرکعو
 لح نأب بقعتو , تقلط امسفن تقاطف قالطلا ىونو اهديب ةأرملا سأ لمج نم نأ ىلع قافتالاب ىضاقلا ليعامسا

 هناف ةينلا عم ظافلالا نم هماقم ماق ام وأ احرص علخلا ظفا عقو امنو ةين الو قالط ظفل عقب مل اذإام فالخلا

 فلآ ىلع انعرفو قالطلا علخلاب یو اذا يف ةيمفاشلا 7 « قالط هب ؛ عشبي الو ةنرفلا هب عفت اخف نوکیال

 ةي اب فرصش الف هلع ىف اذافن دجو هب اب ىف حيرص هنأب جت>آ و «عرفولا مدع مامالا مجدر؟ال وأ قالطلا عقب له

 صقنیال خسف وه : لاق ميدقلا صأ نع ىزراوخلا هلقن و « قالما عوقوب رثكألاو دماح وبأ حرصو « هريغ ىلإ

 عاذلاب ىون اذإ هنأ ىلع عامجالا لقن ىواحطلا نآ مامالا هراتخا ین شدخ و د قالطلا هب ايوب نأ الإ قالطا ددع

 ةق رف هب عقال قالطلا وي ملاذإ ثا اما و. هوني لو قالطل اب حرصب ملاذإ امف فالخلا لح ۳ قالطلا عقو قالطلا

 «.ايلعلا فالتخا باک و فیزدرا رصن ن دم راذو« نیرخأتلا نم كيلا هاوقو ماد يف هلع صنو الصأ

 نأ اناخي نأ الإ ایش نمومتيتآ اعاوذخأت نأ کا لح الو : لجو رع هلوتو ) هلوق . ىعفاشلا لوت رخآ هنأ

 ما نیبثب كلذ ركدبو « ۳ انا < هلوق دعب ىسنلا دنعو « نوااظاا هلوف ىلإ, رذ نآ ريغ داز (هللا دودح اتال

 اذا الإ علخلا عنم نم « مفخ نافد » هلوت نم طرشلاب كس و ۵ تدتفا اف املع حانج الف و هلوقب وهو دارلا

 نود ملخلا رع زاجأو ) هلوق . كلذ نایب سواط رثأ ىلع م لكلا ی نيجوزلا نم قاقشلا لص>

 حلخ یف ناور نب رشإ قآ » لاق نحرلا دبع نب ةمثيخ قيرط نم ةبيش ىنأ نبا هلصو « هنذإ ريغب ىأ ( ناطلسلا

 فنصلا راشأو ,هزاجأف علخ ىف سع ىنأ دق : ىنالوخلا بارش نب هللا دبع هل لاقف « هزجب ملف ةأرماو لجر نیب ناک
 عاجلا زوال : لا یرهبلا نسا نع سو ااا مم انلدح و روصنم نب ديعس هج رخ كلذ ىف فالغ ىلإ

 هراتخاو « هلثم رک ذف « نولوتي | وناک : نیریس نب دم نغ قع 4 ىحي نع » دیز نب داح لاتو « نآهلسلا نود

 اوئعباف امیتیب قاقش متفخ ناو ) یلاعت هلوقب و ( هللا دودح اال "نأ متفخ ناف إل ىلاعت هلوقب لدتساو ديبع وأ

 ىف ةزمح ةءارقب كلذ ىوقو « افاخ ناف لقب مو ؛ نيجوزلا ريغل فوخلا ليج : لات (املهأ نم اکحو هلهأ نم اک
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 هدهاس ال لوق ةنأب ساحنلا هدرو «ةالولا دارلاو : لات لوهجال ءانبا ىلع هلوأ مضي « افا نأ الإ ١ بایلا ةآ

 قالطلا نأ رظاا ثيح نمو  ييفغلا مجلا هيلع امل فلاخم ذاش هنأب ىواحطلاو « ىنعملا الو ظفلا الو بارعالا

 هفالخ ىلع دوبمجاو علخلا ف طرش قاقشلا دوجو نأ ىلع ىنبم هيلا بهذ یالا مث . علما اذن ک املا نود رئاج

 قةبورع ىبأ نب ديعس جرخأف نسحلا ىلغ اذه ةداتق ركنأ دقو ؛ بلاغلا كح ىلع ترج اب ةيآلا نع اوباجأو

 ریمآ ناك ثيح ىهي ؛ دايز نع الا اذه نسحلا ذخ ام : ةداتق لات , هركذف نسا نع ةداتف نع « حاكتلا باتک و

 صاقملا ( امار صاقع نود علخلا ناثع زاجأو ) هلوق . ةب یدتفی نأ المأ سيل دایزو : تاق . ةيواعمل قارملا

 اذه نايثع رثأ و « هعمج دعب نمأرلا رعش هب طاربام وهو ةصقع عج ةلپم داص هرخآو فاقلا فيفختو ةلمبملا رسكب

 عیبرلا نع » ليةع نب دمع نب هللا دبع نه كي رش قیرط نم «نارشب نب مماقا ىبأ ىلامأ د ىف الودوم هانئيور

 نم قمولا ةجرخأو « نايثع كلذ ذاجأف یمأر صاقع نود ا٤ یجوز نم تعلع+ا : تلا ذ”و عم تب
 حود قيرط

 لدي اذهو « هنابو ینیب بابلا تفجا ىتح ءیش لك هيلا تعفدف و هرخآ ىف لا و الوطء ليقع نبا نع مماقلا نبا

 نب ديعس لاتو  ابسأر صاقع ىوسام علخلا ىف ةأرملا نم ذخأي نأ لجرال زاجأ ىأ « یوس« نود , ینعم نأ لء

ع نودام علخلا لاقي ناك: مهاربا نع ةريخ» نع ماشه انثدح د روصنم
 نآ نبا نع و نایفس نعو « ابسأر صاق

م ذخأب نأ زاج ممل اذا و بيوذ نب ةصيببق قيرط نمو ءاهصاقع ىت> ةماتخلا نم ذخأب دهاج نم حج
 ام شک | ابن

 دعس نا هجرخأ رخآ ظفلب نایع رثأ تدجوو . حیحم هدنسو « ةب تدتفا اف امهلع حانج الف : الت مث . اهاطعا

 نب هللا دبع ىنثدح نایلس نب حیاف انثدح دايع نب يع انأبنأ لاق « ءامنلا تاقبط د نم ذوعم تنب عيبرلا ةجرت ىف

ل : هل تاقف تااق ۽ ارج وز ناکو. مالک یع نبا نيبو ىنيب ناک : تلاق ذوعم تاب عیبرلا نعد ليقع نب در
 لک ك

 « كلمأ طرشلا : لاقف روصحم وهو ناثع تم , یژارف یتح ءىث لک هللاو نخاف . تاعف دق : لاف . یقرافو ءىش

 «هاطعأ اهرثكأ علخلا ف ذخأي نأ لجرلا زوم هنأ ىلا ر وبمجا بهذ لاطب نبا لاق ءابسأر صاقع ىتح ءیش لک ذخ

 نيلئاقلا ةجح ركذ ىاأيسو ۰ قالخالا مراكم نم سیا هنکل . كلذ عام هب یدنقب نا ادحأ رآ : كلام لاقو

 لكل ضرفا ابف هللا دودح اهيقي الأ فا نأ الا : سواط لاقو ) هلوق ٠ بابلا ثيدح ىلع مالكلا ىف ةدايزلا مدمب

 اذه ( ةبانج نم كل لستغأ ال لوقت ىح لحال هایفسلا لوق لب مو « ةبحصلاو ةرشعلا ىف هبحاص ىلع اممم دحاو

هل تلقو ضواط نبا یربخا جرج نا ان أينأ د لاق قازرلا دبع هلصو رثأ نم ىراخبلا هرصتخا قيلعتلا
 ناکام : 

 لوق لوقي نکی لو ( هللا دودح امقیال نأ فاع نأ الا ر ىلاعت هللا لاقام لوقي ناك : لاق ؟ ءادفا ىف لوقب ك وبأ

ودح اقبال نأ اذاني نأ الا لوةي هنكلو , ةءانج نم كل لستغأ ال لوقت ینح لحال : ءابغسلا
 ضتفا ايف هللا د

 « حلا لقي لو » هلوق نأ ىراخبلا قايس رهاظ : نيتلا نبا لاق . « ةبحصلاو ةريثعلا ف هبحاص ىلع امهم دحاو لكلا

 ٠ جرج نبال ربا ام هل ربظ نركي نأ دعب الو : لاق « جرج نبا نع روک ذلا مالک لا لق دق نكلو « همالک نم

 هنع کاو « شواط نبا وه « لقي مو » لاق ینلاو « لاق ام فلکتف الوصوم رثآلا لع فقي مل هنأكو : تاق

راا ىصعت ىح زوحيال ءادفلا نأ و سواط ريغ نع ءاجام ىلإ كلذب سواط نبا راشأو  سواط هوبأ وه ىننلا
 ةأ

 روصنم نب ديعس جرخأ « هريغو یشلا نع لوقنم وهو « ةيانج نم كل لستغأ ال لوقت یتح اهتم همورم ابف لجرلا

أ ل: ابجورا تلاق ةاما نآ يدش ند دلاخ یآ نب لیعاعنا انأبنأ 9 ميشه نع
 الو اف كل وأ الو اا ك عيط



 دی تاب ۱ ۳۹۸
 نب ديزب نع عيكو نع ةبيش ىبأ نبا جرخأو . « اهنع لخیل و ام ذخأ لف هتهرك اذا : لاق « ةبانج نم كل لستغأ

 نم كل لستغأ ال تلاق اذإ علخلا ىف كلذ : لاق ( هللا دودح (يةيال نأ اناخي نأ الا ) هلوق ىف نسحلا نع میهاربا
 قيرط نمو « هوحن . ةبانج نم كل لستغآ ال تلاق اذا علخلا بیطب د لاق نحرلا دبع نب ديمح قيرط نمو . ةيانج
 نيعتي الو لاثملا ليبس ىلع الإ وهام هريغو نسحلا نع كلذ ىف لوقنملا نأ رهاظلاو « هاو دنسب نكلو هوحن ىلع

 هنآ مساقلا قيرط نم ةبهش یب أ نبا ىورف « هلوق وحن سواط ريغ نع ءاج دقو . عآ هللاو « علما زاوج ىف اطرش

 قيرط نمو . ةبحصلاو ةرشعلا ىف اميل ضرتفا اف لاق هلا درد امةيال نأ فا نأ الا إل ىلاعت هلوق نع لتس
 ىح هل لع ال لو نكي لد ٠ ابليق نم داسفلا نوكي ىتح ءادفلا هل لحال : لوقب ناك هنأ هيبأ نع ةورع نب ماشه

 تام « دمع ابأ ىنكي یرصب وه ( ليمج نب رهذأ ىنثدح ) هل . ةبانج نم كل لستغأ الو امس كل ربأ ال لوقت
 اضيأ قئاسنلا هجرخأ دقو « عضوملا اذه ريغ « عماجلا » ف ىراخبلا هنع جرخم مو « نیتئامو نيسمخو ىدحا ةنس

 ىرخأ قيرط نم الوصوم ثيدحلا ءاج نکس ‹ یتآیس اک هيف سابع نبا ركذ ىلع عباتی مل هنأ ىراخبلا ركذو « هنم

 ساوث نبا ىأ (سيق نب تباث ةأرما نار هلوق . ءاذحلا ناربم نبا وه (دلاع انئدح) هلوق . اضيأ بابل ىف هركذاك
 « اهدءمب ىلا قرطلا قر ةأراا مسا قب راعلا هذه ف [r و « بقا ىف هرکذ مدقت « راصنالا بیطخ ةلمبم مث مجمع

 تخ نأ ةيناثلا ةياورلا ىف عقوو ۲ ةليمج السرم ةمركع نع بويأ نع ديز نب دام قيراط ىف بابلا رخآ ىف تسمو

 « نيقفانملا ةروس ریسفت قو ةءارب ةروس ریست ىف هربخ مدقت ىنذلا قافالا سأرو جررخلا ريبك ىنعي يآ نب هللا دیع

 « تءاج لولس تنب ةليمج نأ و سابع نبا نع ةمركع نع ةداتق ةياور ىف نأ هديؤيو "نآ تنب ةلممج اهنأ هرهاظف

 یاسنلا ةاور ىف عقوو ٠ هتأرما وأ ىبأ مأ یه له اهيف فاتخا ةأرما لولسو . قمیلاو هجام نبا هجرخأ ثيدحلا
 تنب لج یهو , اهدي رسكف هتأرما برض سام ن سيق نب تباث نأ ذ وعم تنإ عیب را ثيدح نم قارطلاو

 : لاق « تاقبطلا » ىف دعس نيا مزج كاذبو « ثيدحلا مقلب هللا لوسر ىلا کشش اموخآ ىنأف ىفأ نب هللا ديع
 یهو دحأب اهنع لتقف ةكئالملا لیسغ رماع ىبأ نب ةلظنح تحن تناكو تءيابو تالسأ ىنأ ن هللا درع تاب ةليمج
 نب كلام اهجوذزتف هنم تماتخا مث اد هنبا هل یداون سيق نب تب اٹ اهياع یا ةظنح نب هللا دبع هل تدلوف لماح

 نب تباث نأ ديبزلا وبأ یترخآ : جیرج نبا نع دم نب جاجح ةياور ىف عقوو « فاسأ نب بيبخ مث مشخدلا
 هجرخأ ثيدحلا « هتهركف ةقيدح ابقدصأ ناكو لولس نبا «ىبأ نب هللا دبع تنب بفوز هدنع تناك سامش نب سيق

 ایهدحآ وأ نامسا اهل نوکر نأ لامت>ال هلبق ىذلا نيبو هنيب انت الو « هلاسرا عم ىوق هدنسو قوسلاو ینطقرادلا

 مزج هبو « ةليمج اما نا بسألا لهأ لوقب دضتعا دقو ؛ حصأ لوصوملاف حا اذهب ذنخؤي مل ناو ؛ بقل
 ىطايمدلا لاق . مارح نب رذنملا تنب ةلوخ امهمأ ةتيتش ىبأ نب هقا دبع نب هللا دبع تخأ تناك ابنآ رکذو ىطايمدللا

 درع تأ هيف حقو ىذلا ناف اهو هن وک ىنالطا قیلب الو : تلق . مو فآ تاب اما نم یراخیلا ىف عقو ىذلاو

 اور ىف ىه تنسف اك ىنأ هدج ىلا ةياورلا هذه ىف اهوخأ بسن نكل « كشالب هللا دبع تخأ یم و ىنأ نب هللا
 لاق نم لوق نأب امزغ ىوونألا هعبتو ريثالا نبا امأو . كلذ نم فلتخما نيب عمجي اذهف « لولس اهتدج ىلا ةداتف

 عمجو ىلوأ عج لب الاق ک سالو« یا نب هللا ذيع تأ انآ .باوصلا ناو مو یا نب هللا دمع تنب اپنا

 .داحتا عم ايس الو , هدمب نخ الو ,یرخآ دعب ةدحاو نيتنثلا علاخ اتباث نأو اهنغو ةأرملا مسا داحتاب مهضعب
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 ىف ءاجو . اع رص تبني ىتح ددعنلا مدع لصالاو «ادوپشم ناك اذا هدج ىلا صخشلا ةبسأ تراک دقو . جرفلا

 نب دم قیرط نم هجام نباو یئاسنلا هجرخآ ةيلافلا میرم اهنأ امدح نارخآ نالوق سيق نب تباث ةأرما مسا

 ترک ذا « ىجوز نم تعلتخا تلا ذو« تاب عيب را نع تماصلا نب ةدابع نب ديلولا نب ةدابع ىنثدح » قحا

 تملتخاف سيق نب تب اث ت تناكو « ةيلاغملا مرم ىف ب هللا لور ءاضق كلذ ىف نامثع عبت امئاو » امف ةصق

 تبا نم ددعت علخلا نوكي نأ نكميو ٠ تراث ةأرما ةبمسل ىف ثردحلا برطضا : قبلا لاق « دیچ هدانساو « هنم

 یهو ةلاغم ىلا ةبسن ةمجملا نيفلا فيفخت و ملا حتفب یهو ةيلاغملا نال لوالا هدر نكم ميرم اهتيمستو . یه

 « ةلاغم ىندب مک نوفرعي داجنلا نب ىدع وئبف « ايدع هدلو راجنلا نب كلام نب ورمعل تدلو جرزخا نم ةأرما

 نوکش ةلاغم یب نم یا نب هللا دبع لآ ناک اذاف ؛ جررزالا نم ةعامجو تباث نب ناسحو نأ نب هللا دبع ممد

 لبس تنب ةبيبح ابنأ اهمسا ىف ىناثلا لوقلاو . اه بقا اهضءب وأ.« اثلاث امسا میرم نوكي وأ « ابسا ىف عقو مولا

 تناك امنآ لبس تنب ةبيبح نع نمحرلا دبع تنب ةرمع نع ىراصنالا ديعس نب ىع نع « أطوملا » ف كلام هجرخأ

 نم : [لاق 1 سلغلا ىف هب اپ دنع ةيبح دج وف حبصلا ىلا جر ب هنا لوسر نآو « سأش نب سيق نب تبا تحن

 هجرخأو « ثيدحلا ءابج وزل . سيق نب تباث الو انآ ال : تلاف ؟ كن أشام : لاق . لبس تنب ةيلبح انأ : تلاق ؟ هذه

 نب هللا دبع قيرط نم دواد وبأ هجرخأو « هجولا اذه نم ناپح نياو ة: زخ نبا هحصو « ةثالثلا نئسلا بامصأ

 فلتخا رلا دبع نبا لاق « تباث دنع تناک لبس تنب ةبيبح نأ ةشاع نع ةرمع نع » مزح نب ورمع نب ركب یا

 ىذلاو : تلق . لبس تنب ةيببح اهنا نويئدملا ركذو "یا تنب ةليمج اهنأ نوب رصبلا ركذف , سبق نب تباث ةأرما ف
 نم عقوام فالخم « نيقايسلا فالتخاو نيقيرطلا 2و ن ربا ةرهشا نيئأرمال اتہقو ناتصن اما ربظي

 فالتخا نيب أسو « قافولا ىلا هيف فالتخالا در نكمأ» براقتم اهتصق قايس ناف اهسن و ةليمج ةيمس ىف فالتخالا
 تنپ ةییج> مالسالا ىف ةرلتخ لو » لاق رع ثر لوح 1 رازبلا جرخأ دقو , ةليمج ةنصق ظافلأ فايس دنع نيتصةلا ۷

 مل ولو « ةليمج لبق ةبيبح جورت اتباث نأ ىضتقي ددعتلا ريدقت ىلع اذهو « ثيدحلا سیف نب تب اث تحت تناك لبس

 ؛ ةليم تباث جوزت ةمص ىلع البلد ناكل ةليمج نم سيق نب تباث ني دمع نوک الإ نوب رصبلا هركذام توبث ىف نكي
 « لبس تنب ةبيبح باوصلاو ؛ ابولقم الإ هنظأ اف , بيبح تنب ةلبس اهنأ هحيةنت ىف ىزوجلا نبال عفو : ( هيبنت )
 راجنلا نب كلام ىلا اس قاسو « ثرالا نب ةبلعث نب لمس تنب : لاقت « تاقبطاا » ىف دعس نبا 4 مجرت دقو

 هقلخ ىف ناكو « سيق نب تباث تحن لهس تنب ةبديح تناك لاق ديعس نب ىح نع ديز نب دامح نم اهثيدح جرخاو

 راصنالا ةريغا كلذ هرک مث اج ورتي نأ مم ل هلا لوسر ناک دقو » هرخآ ىف دازو كلام ثيدح وحن ركذف « ةدش
 نب ميهاربا ةياود ىف ( سيق نب تباث هللا لوسراپ : تلافف للتي ىنلا تنأ ) هلوق ۰ ماست ىف مءوسب نأ هركو

 قو «« ىراصنالا سامث نب سدق ن تباث ةأ سما تءاج» ىليعامسالا اهلصوو انه تقلع یلا یهو بروبأ نع نامهط

 مضب ( هيلع بتعأ ام ) هلوق ۰ قويلا ابجرخآ « ىأو ىبأب تلاقف » ةصقلا هذه ىف ةمركع نع ةداتق نع ديعس ةياور

 باطخلا وه باتملاو , ةبتعملا مسالاو ابتع بتعأ نالف یلع تبتع لاقي باتعلا نم اهرسك زوج و « قوف نم ةائثملا

 مضب (نیدال و ناخ ین) هلوق » دارملاب قيلأ یهو بيعلا نم ةنك اس ةيناتحت اهدمب نيعلا رسكب ةا ور قو « لالدالاب

 پویآ ةياور ىف داز , هنید ناصقنل الو هقلخ ءوسا هتفرافم دیرآ ال یآ « اهئاكسإ زوحبو ماللاو ةمجملا ءاخلا
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 الو ظفلب قمیا مث هتياور ىف ىلرعامسالا هنيب و « ةقاطلا مدع نيم رک ذی مل هيف اذك « هقيطأ ال ىنكلو » ةروكذملا

 رسک هنأ یاسنلا ةياور نم مدقت نك ؛ هببسب هنم ىوكشلا ىضتةي ارش ام عنصي مل ةنأ هرماظ اذهو « ات هقيطأ

 ةبيبح ةمق ىف عفو اذكو . رخآ ءىثب لب كلذب هبيعتام انکل « قاخلا “یس ةنأ تدارأ اهنأ ىلع لمحيف « اهدي

 ببسب خیرصتلا عفو لب « كلذ ببسإ امهنم ةدحاو دكشت مل نكل اهضعب رسكف اهبرض ةنأ دواد ىنأ دنع لهس تنب

 تنب ةبيبح تناک» هجام نبا دنع هدج نع ةيبأ نع بيعش نب ورع ثيدح ىنف « ةقاخلا ميمد ناک هنآ وهو رخآ
 جرخأو « هبجو ىف تةصبل “لع لعد اذا هقا فاع الول هاو : تلاقف « امد الجر ناكو سدق نب تبا دنع لبس

 ةءاور قو« ميمد لجد تباثو ۰ ىرتام لامجا نم ىف هللا لوسراب : تلاق اهنأ ىنغلب » لاق رمعم نع قازرلا دبع

 نب تباث ةأما مالسالا ىف ناك علخ لوا د سابع نبا نع ةمركع نع ريرج ینآ نع ليضف نع نابلس نب رمتعم

 هتيأرف ءابخلا بناج تعفر ینا ءادبأ تباث سارو یسأر عمتجبال هللا لوسداي : تا اقف مب ىنلا تنأ « سيق

 « معن : تلاق ؟ هتقیدح هيلع نیدرتآ : لاقف . ارجو مهحبفأو ةماق مرصفاز اداوس مدشأ وه اذاف « ةدع ىف لبقأ

 اف عقأ نأ هدنع تقأ نإ هركأ ىأ ( مالسالا ىف رفكلا هركأ ىنكلو) هل ۰ «امهنيب قرفف . ةتدز ءاش نإو

 « نيد ىف هيله بتعآ ال ه اهلوقب انافن هب اهرمأيو رفكلا ىلع المح نأ تدارأ اأ نتناو « رفکلا ىطتقي

 «رفکلا فاحا ىنأ الإ د امف ءاج ثيح كلذ ديؤت بابلا رخاوآ ىف مزاح نب ىرج ةياورو « هانلقام ىلع لدا نيمتف

 نأ فرمت تناك ىهو « هنم اهحاكن خسفنيا رفكلا رابظإ ىلع هل اهتهارك ةدش ایلمحت دق املأ ىلإ تراشأ انأكو
 وهذا ريشعلا نارفک رفکلاب ديرب نأ لمتحيو » هيف عوقولا ىلع ضفبلا ةدش ایلمعت نأ تيشخ نکا مارح كلذ

 كرفو دوشن نم همكحح نانیام مالسالا ىف یسفن ىلع فاغأ ینملا : يياعا لاقو . جوزلا قح ىف ةأرملا ريصقت

 . رفكساا مالسالا ىضتق» ىفانيام ىلع تقلطأف « اهم دضلاب ناك اذا ابج ول ةضفبملا ةليمجا ةب اشلا نم عقوتي ام هريغو

 ةياور ىف عقوو . ةموصخلاو قاقشلاو ةاداعلا نم رفكلا مزاول هركأ ىأ « رامضإ اپمالک ىف نوكي نأ لمتحيو

 ىف ( نيدرتأ ) هلوق . هيف ام مدقت دقو «نكلو » لمتسلا ةياور قو « هقيطأ ال ینکلو ه نامبط نب ميهاربا

 یهو « نيدرت » مزاح نب ريرج ةياور قو « فوذحم ردة ىلع ةفطاع ءافلاو « نيدرتف م ناهبط نب ميهارإ ةياور

 هنأ نم یی د> ىف عنرو « ةناتسب ىأ ( هتقیذح ) هلوق . یرخالا ةياورلا هيلع تاذ اك ةادالا فوذع مابفتسا

 ع هیدح ىف داز ( معن تلاق ) هلوق ۰« لخت ةقيدح ىلع اهجوزت ناكو و هظفلو ةروكذملا ةقيدحلا ابقدصآ ناك

 حالصاو داشرا ىمأ وه (ةقيلطت ابةاطو ةقيدحلا لبفا )هو ۰ « معن لاق ؟ هللا لوسر اي كلذ بيطيأ تباث لاتف د

 سيل علخلا نأ لع قايسلا اذهب لدتساو « اهقارغب هرماو هيلع تذرف » مزاح نب ريرج ةياور ىف عقوو « باجي ال
 كلذ لع اهقلط داري نأ لمتح حلا اهقلط د هلوق ناف « هيفنيام الو كلذ تبثيام ثيدحلا ف سيلف رظن هيفو « قالطإ

 ريغ نم هکح ىف ناك ام وأ علخلا ظفل عقو اذإ اف فالتخالا ام هيف ثحبلا سیل و « ضوعلع اع رص اقالط نوکیف

 لبق حقو علخلا نأب حيرصتلا هيف سيا كلذكو ؟ اخسفو انالط علخلا نوکی له ةءاثك الو ةحارصب قالطا ضرعت
 ميدقت فاحرص سيل و ءابةلطف همآ و اهتدرف » بابلا ثيداحأ ةيناث ةلسرملا دلاخ ةياور ىف معن « سكملاب وأ قالطا

 عوقوب حيرصتلا اضيأ هيف سيلو ؛ ابقلط كتطعأ نإ دارملا نوكي نأ اضيأ لمتح لب « قتالطلاب ملا له ةيطعلا
 لبس تنب ةبيبح ثيدح قو « ابلیس ىلخو هل اهذخأف ١ ىنطقرادلا دنع ريب زلا ىلأ لسم ىف عقوو « علخلا ةغيض



 2 ۱ 0۱۷۷۰ ۵۲۷۳ ثيدحلا

 ةمركع نع مم نب ورع ةياور ینف « املخ هتيمست بابلا ىف تایاورلا مظعم نكسل ءاراهأ ف تسلجر اهنم اهذخأن د
 . یراخیلا وه ( هللا دع وبأ لاق ( هلوق . ىذمرتلاو دراد وبأ هجرخأ « ابجوز نم تملتخا اهنا د سارع نبا نع

 ؛ هريغ هلهرآ لب ثيدحلا اذه ىف سابع نبا ركذ ىلع ليمج نب رهزأ عب اتیال ىأ (سابع نيا نع هيف عباتبال) هلوق
 دلاخ نع ناحطاا هللا دبع نبا وهو دلاخ ةياورب هبقع اذملو , ةمركص نع ءاذملا دلاغ قيرط صوصخ كلذب هدارمو

 ةياورو ؛ الوصوم بوبأ نعو السم ءاذهلا دلاغ نع نامرط نب ميهاربا ةياورب مث السم ةمركع نع ءاذحلا وهو

 هرخآو ءارلا فیفختو فاذلا عضب ( دارق انادح ) هلوق ٠ ليعامسالا ابلصو ةلوصرملا بويأ نع نامبط نب ميهاربأ

 رايك نم وهو « هتينك حوا و أو یازلا نوکسو ةمجملا حتفب ناوزغ نب نمحرلا دبع هاو بقل وهو ةلمبم لاد

 ىوس ىراخبلا ف هل سیلو « هيف فاوخ ثيللا نع ةب ثدح دحاو ثيدح ی هوطخ نکلو « هوقثو ظافحلا
 دارملاو لوعفلا فذحي « هيلع تدرف ه هيف اذک ء ابقرافف هرمأو ةيلع تدرف » هرخآ ىف هدنع عقوو « عضوملا اذه
 ف هلوق ٠ « ابادس لو اهاطعأ ام نخأي نأ هرمأف و هجولا اذه نم ىليعامسالا دنع عقوو « اهركذ عفو ىتلا ةفيدحلا

 نيملاب « هعیطآ د ابضعب ىف نأ ىتامركلا ركذو ؛ فاقلاب خسنلا عيمج ىف وهو هنايب مدقت ( هقيطأ ال) ةياورلا هذه

 نب ميهاربا قةناف هلاسرإ و ربخلا لصو ىف اضيأ بويأ ىلع فلتخا هنأ ىلإ ىراخبلا راشأ مث . فيحصت وهو ةلمبلا

 نم ذخؤي و . السرم « ةمركع نع بربآ نع » لاذ ديز نب دا ام ةلاخو « هلصو ىلع مزاح نب رب رجو نامیط

 ناك ولو لصاولا مدق لفالا لسراو اولص و اذإ رثک الا نأ اهنم : دئاوف حيحصلا ىف ثيدحلا اذه یراخپلا جارجا

 ىف نكحي مل اذإ ىوارلا نأ امتمو . امئاد لسراا ىلع لصاولا ةياور مدقن هنأ هنم مزلي الو « ظفحأ لسرأ ىذلا
 هیداحا نأ امو . نقل طباضأا ةياور نادیاورلا تمواقو دض:عا هلثم وه نم هقفاوو طفلا نم ايلملا ةجردلا

 لبق نم لصح اذإ قاقشلا نأ  مدقتام ريغ -دئاوفلا نم ثيدحلا قو . حصأ و حیح ىلإ ةبترملا ةتوافتم حیحصلا

 ةرشع ةأرما تهرك اذإ عرشي كلذ نأو , اميج امهنم هدوج وب كلذ دیقذی الو ء ةيدفلاو علخلا زاج طقف زا رلا

 ةيدفلا ذأ .هل زوال : نيريس نب دم ةبالق وبأ لاقو ۰ اپقارف ىضتقيام اهنم رب لو ابهرکی | ولو لجرا
 رهاظب نیریس نبا لدتسا و : ثيدحلا امهغلبي مل اممأكو « ةبيش ىبأ نبا هجرخأ « الجر امثطب ىلع یر نأ الإ اهنم

 . ثيدحلا هيلع لد ام عم كلذب دارملا ترسف ةرقبلا ةيآ نأب بقعتو ( ةنيبم ةشحاغب نيتأي نأ الإ ) ىلامت هلوق

 ههرکست ال یهو اههركي نأب لجرلا لبق نم كلذ ناكاذإ اب هصيصخت وهو , هيجون نيريس نبا هلال یل ریظ مش
 زوجیف ابحضفي نأ بحي الو ةئيب دمي الو ةشحاف ىلع اهارب نأ الإ كلذ نع ىلا عقوف . هنم ىدتضتل اهرجاضيف
 اذا اف درو ثيدحلا نال ثيدحلل ةفلاع كلذ ىف سولف « ابقلطی و هيلع ايضارتام ام ذخأب و اهنم ىدتفي نأ ذدنيح

 عفدنيال ایهدحآ نم عقد نأو « اعیج امهنب قاةشلا عقي ىتح زوج ال هنأ رذنلا نبا راتخاو , البق نم ةهاركلا تناك

 « نيءباتلا نم ةعامجو یعشلاو سواط لاق هيو « هيف درو ام فلاخ الو نیت الا رهاظا قفاوم یوق وهو « مالا

 جیزلا ارفنم كلذ ناکام ترمآ ىتلا جوزلا قوقحم مقت مل اذإ ةارلا نأب ةبآلا رهاظ نع هريغو یرباعلا باجأو

 اک اهراک تنآ له اتباث رسفتسپ مل عَ ةنأب ثيدحلا نعو « كاذل امهلا ةفاخلا تبسنف احل هضفبل ايضتقمو ابلاغ اهنع

 الو احيرص فالطلا ح ةي | ناف . قالطلا عفو ابقلطف لام ىلع قالطا اهجوز تلأس اذإ ةأرملا نأ هيفو ؟ال مأ كتمرک
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"۰ 
 قالا باتک - ۸ ۱

 « ةدايزلا نم بابلا ثيدح قرط شب ىف عفو ام خسف هنأب لاق نا لدتساو . لبق نم مدقتاا فالحلا هيفذ هاو

 اهمأف » سيق نب تباث ةأرما ةصق ىف ىذمرثلاو دواد ىلأ دنع سابع نبأ نع ةمركع نع لسم نب ورع ةياور ىنف

 دتمت نأ اهرمأ نايثع نا د ذوءم تنب عيبرلا ثيدح نم هبجام ناو یاسالا و دواد یا دنعو « ةطدح دعت نآ

 نم یربطلا و اناا ةاور قو« سيق نب تراث ةأرما ىف 2 هللا لور ءاضف كلذ ىف ناثع عج و » لاق « ةضيحت

 اهل یذلا نرخ ہرخآ ىف لاقو بابلا ثيدح وحن رک ذف هنأ رها برض سیق ن, تباث ناو ذ وعم تاب عيبرلا ثیدح

 نا لاق نا لیلد یرفآ اذه ىف ىباطخلا لاق « اباهأب قحلتو ةضبح صبرت نأ اهرمأف . معن : لات ء ابليبس لخو

 ىف لافو . خسف علخلا نإ دحآ مامالا لاق دقو . ها ةدمال ةضرم فتك مل اقالط ناك ول ذإ « قالطب سيلو خسف علخا

 « مزالت ةدعلا نم صقنلا نيب د اخف هنوك نيب هدنع نكي لف . ءارقأ ةثالث ی یح امجوز یہا لحتال اهئاو :اور

 « هتفیدح هيلع نيدرتأ د لب هلوقل اهردق وأ انیع ةأرملا لجرلا ىطعأ اب الا نوكستال ةيدفلا نأ ىلع هب لدتساو

 هرمأف د قهبلاو هجام نبا دنع «پابلا ثيدح رخآ ىف سابع نیا نع ةمركع نع ةداتف نع ديعس ةباور ىف عقو دقو

 نبا هاورو « ددز" الود ظفحأ ال بويأ لاق ديعس نع ءاطع نب بامولا دبع ةءاور فو « دادزب الو اوم ذخأي نأ

 كلام نع كدابملا نبا داز « « الف ةدايزلا امأ و هنع باهولا دسبعو كرابلا نا اور یف السر ءاطع نع حرج

 ملسم نب ديلولا هلصوو لاق , قبلا هلك كلذ ركذ « ىطعأ امم رثكا ان. ذخأي نأ هرکو د ىروالا ةياود فو

 ىو . هلاسرا باوصلا ىنمي « ظوفحم ريغ وهو : لاق خیشلا وبأ هجرخأ هيف سابع نبا ركحنب حيرج نبا نع

 : مب ىنلا لاف . ةدايزو معن « تلاق ؟ كاطحأ یا هتفيدح هيلع نيدرتأ » قهبلاو ىنطقرادلا دنع ريبزلا ىبأ لسرم

 ضعب ىف عقو دقو : تاقث هدانسا لاجرو ۾ ارلیبس لخو هلام ذخأف . معن تلاف . هنةيدح نكلو ءالن ةدايزلا امآ

 ىلع ةلالد هيف سیا نكسل « قبس ا« دضتميف الاو حی وبف فاحص مهيف ناک ناف دحاو ريغ نم ريب زلا وب أ همس هقرط

 قوف اهتم ذخأيال » ىلع نع قازرلا دبع جرخأو . اهب اقفد ةراشالا ليبس ىلع عقو كلذ نوكي دقف « طرشلا

 قمجا نب ليعامسا جرخأو « نحعاو دمحأو ةفيتح ىلأ لوق وهو ؛ هلثم ىرهزلاو ءاطعو سواط نعو « اهاطءأ.ام

 حبمص دنسب قازرلا دبع جرخأ ام اذه لب اقمو « ناسحاب حرسإ مل ىطعأ امم رثك | ذخأ نم د نارب» نب نوميم نع

 ةيدفلا نأ عممأ لزأ ۸ كلام لافو « اًئيش اه عديل اماطعا ام اهنم ذخای نأ بحأ ام » لاق بیسلا نب ديعس نع

 ناك اذاف « لبس تاب ةييبح ثيدحلو ( ةب تدتفا اف امهيلع حانج الف ) ىلاعت هلوقل هنم ربك أبو قادصلاب زوجت

 . ةقرفلا ىضمتو ذخأ نإ اياع دري و هل لحي مل هلبق نم ناک ناو « اهاضرب ام ذخآ ام جوزلل لح ابلبق نم زوشنلا

 ديغب اسفن هب تباط ام اهنم ذخأي نأ زوج هناف ءذخأي نأ هل لح هل ةمراكه قل ةيدؤم ريغ تناك اذإ : ىعفاشلا لاقو

 قادصلاب ی (هب تدتفا ايف ىلاعت هلوقب دارا نأ ممضعب یعدا : ىضاقلا ليعامسا لافو . ىلوأ ببسل ايف ببس

 ؟ ال مآ یه ضئاحأ املصفتسا ۳ هن ال ضیا ىف رئاج علخلا نأ هيفو . كلذب ةبالا ىف دقي مل ها دودرم وهو

 « ضن الا قالط حنه نم هصخ نمل هيف ةلالد الف هربرت لبق ناك وأ هب معلا قبل كلذ كرت نوكي نأ زوجي نکلا

 ىلع ةو اهجوز قالط باط نم ةأرملا بيهرت ىف ةدراولا رابخألا نأ هيفو . قالط علخلا نأ ىلع عيرفت هلك اذهو

 هاود «فنجا ةحئار ماع مارل قالطلا اهجوز تاأس ةأرما اميأ د نابوث ثيدحل كلذ یضتفب ببسب نکی مل اذإ ام
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 تب دلو « سأب ام ريغ نم » هقرط ضع ىف هلو هصیصخت ىلع لدید ؛ نابح نباو ةمي زخ نبا هح و نتسلا باصأ

 مل ثک الا دنع نسحلا نال رظن هتع قو « یاسللاو دحآ هچ رخا « تاقدانملا نه تاملتشا و تاعزتناا د ةرب ره ىنأ

 هلوأت دقو . ثيدحلا اذهريغ ةريره ىبأ نم عمسأ مل نسم لا لات : یاسنلا ةياور ق عقو نكس « ةريره نآ نم عیسی

 طق هنم اذه عمس نوکی نأ عناملا ابو « فاك وهو « ةرب ره فأ ثيدح نم ال اذه عمسپ | دارآ هنآ ىلع مهضعب
 . ىلاعت هلل' ءاش نإ هب اب ىف یت أب اک ةقيقملا ثيدح ىف ةرمس عم هتصقک كلذ ىف هتصق نوکتن كلذ ريغ هنع لس راصو

 یفآ اذإ یباحصلا نأ هيفو . ةريرهابأ هيف ركذي مل السم نسحلا نع رخآ هجو نم روصنم نب ديعس هجرخأ دقو
 قالط علخلا نأ ىلع ةلادلا سيق نب تبث ةأ ما ةصق ىور سابع نبا نال « هآرامال هاور ام ربتعملا نأ ىور ام فالخم
 هنع لقت دحأ هل فرعال ذإ سابع نبا نع كلذ ذوذش را دمع نبا یعدا نك « الطب سیا علخلا نأب ىف ناكو

 كلذ ءاسلعلا قلت دقو « هدرفت هرضي الف هيةف ظفاح ةفث اسواط نال رظن هيفو « ضواط الإ قالب سيلو خسف ةنأ
 ليعامسا جرخأ معن . اخسف هاري ناك سابع نبا نأ مزجو الإ ةلأملا ىف هفالتخالا ركذ نم لعا الو . لربقل اب
 رذتعاف « كم لمأ هيلع هركنأ قالطب سيل علخلا نا لاق ال اسواط نا و خيبت ىنأ نبا نع حیح دن.! ىضاقلا
 ىف ةعرص تباث ةصق نوک ىف نأدلا نکساو . ها هريغ هلاق ادحأ لعن ال : ليعامسا لاق « سابع نبا هل اإ : لاو
 نآو « الام عيمج نم تعلتخا ىتا یه ةماتخلا نأ كلام نع ربا دبع نیا لقن : ( لیک ) . قالط علخلا نوک
 لمعتسي دقو : ربلا دبع نبا لاق . لوخدلا لبق امجوز تأراب ىتلا ةئرابملا ناو ء الام ضعیپ تدتفا ىا ةيدتفلا
 ضعإ عضوم كلذ ضعإ

 ؟ خون دنع مالك اب ”ريشب' لهو « قاتلا ساپ - ۳
 ( ًاریبخ  هلوق ىلإ - ملأ نم اكس اوثعباف امهنیب قاقش نخ ناو ) یلاعت هلوقو

 ”تعمس : لاق ىرهزلا ةمرح نب ر وسلا نع ةكيلم ىبأ نبأ نغ شیلا انا دح رليلولا وبأ اش - ۷۸

 « ”نذآ الف « 'مهتنبا "ىلع حكني نأ ىف اونذأتسا ةريغملا ىب نا » لوقب الر ىلا .
 اذك ( ةبألا امهنيب قاقش متفخ ناو : ىلاعت هلوقو ؟ ةرورضلا دنع علخلاب يشب لهو ٠ قاقشلا باب ) هلوق

 - هلوق ىلا - ابلهأ نم اکحو هلهأ نم اکح اوئعباف إل امه ريغ دازو « ررضا » هدنع عفو نكلو « ىسنلاو رذ ىنآل
 داراا نأو « ماكحلا ( امهنيب قاقش متفخ نو ) ىلاعت هلوقب بطاخنا نأ ىلع ءاململا عمجأ : لاطب نبا لاق ( !ريبخ
 نآ الا ةأرملا ةبج نم رخالاو لجرلا ةمج نم امهدحأ نوكي نيكحلا نأو « ناكملا ( احالصإ اديري نإ ) هلرقب

 « امهلوق ذفني | افلتخا اذإ امهنأو « كلذل حاصي نم بناجآلا نم نوكر نأ زوجین حاصإ نم امها نم دجوب ال
 : قعاو یعازوالاو كلام لاقف , ةقرفلا ىلع اةفتا اذإ ايف اوفنتخاو . ليكون ريغ نم امهتندب عمجا ىف ذفن اقفتا ناو
 نمو كلام امأف « نذالا ىلإ ناجاتحم : دمحأو یعفاتلاو نو.فوكلا لاقو « نيجوزلا نم نذإ الو ليكوت ريغب ذهني

 نأو ماكسحلا كلذب بطاخلا ناكاملف اضيأو « اذه كلذكف اموياع قاطی ۱۶۱ ناف لولاو نينعلاب ه وقح أف هعبات
 ديب قالطلا نأ وهو لصآلا ىلع نرقابلا ىرجو « مهلا قيرفنلا رأ حملا نم ةباغلا غولپ نأ ىلد لد مهلا لاسرالا
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 دقو لبج ىبأ تنب ىلع ةبطخ ىف روسلا ثيدح نم افرط ركذ مث . ركام ا هيلع قلط الإو كلذ ىف نذا ناف جوزلا

 نع هلبق لاطب نبا لقنو « ةب مجرت ام ىلع ةلالد هيف سيل ةنأب نيتلا نبا هضرتءاو « حاک-نلا ىف هيلا ةراشالا تمدقت
 ریا ىف لاق نال كلذ ىوقي الو اءاخ «نذآ الن » لِي ىلا لوق لمح نأ هدارياب ىداخب ١ لواح امل : لاق بلبملا
 فيعض وهف علخلا ىلع قالطلاب لدتسپ نأ دارآ ناف , قالطاا ىلع لدف « ىتبا لطي نأ بلاط ی نبا ديري نأ الا
 الن هلوقب راشأ تي ةنوك نم ذخؤي نأ نك«, : ةيشاحلا ىف دينا نبا لاقو . عئارذلا عطقب مك هلا هنم ذوب امن لو

 لاقو . حاكذلا مطقپ ةراشالا زاوج هب قدتلا حاکم مدعإ ةراشالا زاوج غاس اذاف «ةبطخلا كرتب ايلع نأ ىلإ « نذآ

 دارأف « امقوتم ىلع نيبو اجيب قاقشاا ناكف « كلذب ىضرت تناك ام ةمطاف نوک نم ةمجرتلا ةقباطم لنت ىنامركسلا

 ثيدحلا نمو ةبآلا نم ذی و « ةديج ةبسانم یهو , ةراشالاو ءاعالا قيرطب كلذ نم ىلع منع هعوقو عفد زا

 لمتعو « بلبلا لاق اذک ؛ةعوقو لبق قاقشا فوخ دنع نیک ا ةئعبب سمأ ىلاعت هللا نال < عئاد رذلا دمسإ لمعلا

 ةرشاعملا ءوس ودكنلا رارمتسال ىضتقملا قاقشاا تامالع درجو فو اب دارملا نوکی نأ

 اقالط ملا عيب نوكي ال بسب بت 6

 نب 2 ء نهرآ دبع ىلأ نب ةعيب ر نع "كلام یا دح لاق ها دبع نب ليعاممإ 050 ب ۷

 ثّقدعأ اهنأ نالا ید : ناس ثالث 2 ربرب ىف ناك» تلاف رفع 'ىبلا جوز امنع لا یضر ”ةشئاع نع دمع

 2 مب ا ةمربلاو هلي هللا "لوسر لشو .ىتتعأ ن ۰ | هال وا : اکو ۵ للا لوسر لاقو . 5 ىف تريخف

 ق محل لا ذ نکسلو ؛ لب :اولاق ؟ محل اهيف ةَمرا رال: : لاقف « تیبا _مدأ نم مدأو یخ هيلإ بتوقف

 ش 7 ةيده انلو 007 اهماع ؛ لاق « ةقدمملا لک ات اي تو ةرب ی ىلع هب

 مل ۶ نيتلا نبا لاق « ةريرب ةصق هيف درؤأ مث « ابقالط » ىلمتسملا ةياود ىف (اقالط ةمالا عیب نوکی ال باب) هلوق

 ةشئام ءارش نال « اپقتع دمب تريخ ام ةيفاب هيلع اهنمصع تناك ول نكسل « بي وبتلا هياع لدي ام ءیثب بابلا ف تأي
 قی رطب عيبلاف قالطلا مراسي مل اذإ قتعلا ناف ةقب اطم ةجرتاا ناف الوأ امآ, بي هلاق ىذلا اذهو , هئازاب ىنتعلا نا

 یقلط ول اهئاف اینا امأو < عییلا بیسب ال قتعلا بدسب الإ حقي مل قارفنا ىلا رج ینلا رييختلا ناف اضيأو « لوألا

 نبا لاق « ةقباطملا نم هافن ام تبكي هناف < هلرأ درب همالك رخآ ناف اا امأو « ةدئاف ريمخنلل نكي مل عملا درج#

 ناو دومسم نبا نع یورو « اتالط اهءيب نوكي ال : رو جلا لاقف ؟انالط ةماثا عیب ن ركب له فلسلا فلتخا : لاطب

 هلوق رهاظب اوکسعت و افالط نوكي : اولاق دهاجمو نسیم لاو بیسلا نب ديعس نع نيعباتلا نمو بمك نب أو نمایع

 تريفن تقتع ةريرب نأ وهو « بابلا ثیدح روما ةجحو ( مكاعأ 0-5 الإ ءاسنلا نم تانصحاو إل ىلاعت
 هلطبي الف ةعفنم ىلع دقع هنأ یظنا ثيح نمو . ینعم رييخالل نكي مل حیپلا درجع حقی امقالط ناك ولف « امجوز ىف
 بس نم حیدصاا ىف تبث ام ىلع نیما كل داراا نيف تابا ىف تازن ةالاو . ةرجؤملا نيملا ىف اک ةبقرلا حج

 , اضيأ سناو راج نع هيفو « عاطقنا اهف ديناسأب ةييش فأ نبا هجرخآ ةيادصلا نع هلق اهو . اصخلم ما اهوزع

 نع دوصام نب دیعس هجرخأو « هوح یمشلاو ةمركع نغ اضيأ همفو « ةحييوحص دم اسب همف نيعبانلا نع هلقن امو
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 فحب قالط) اف هتمأب هدبع جوز اذإ : لاق هببأ نع ةورغ نب ماشه نع ةيلس ني داخ یورو < حی دلسإ سابع نا

 دبعلا قاب : لاق نسلا قيرط نم روصنم نب دیفس جرخأو . یزتشلا ديب قالطلاف جوز اهل ةمأ یرتشا اذإو ذبعلا

 ةعيبد قيرطو ؛ ًارصتءو الوط» باوبأ ةدع قو ةالصلا لوأ ىف فنصلا هدررأ ةررب ةصق ىف ةشئاع ثودحو . هفالط

 ليعامسا قيرط نم ةمعطألا ىف اهدروأو « ةشئاع نع مساقلا نع هنع كلام قيرط نم ةلوصوم اهدروأ انه امدررآ یا

 ديز نب ةماسأ هقفاو دقو , نتتآ و لیعاعا نم ظفحأ اكلام نآل هلاسرإ رضيالو « السم مساقلا نع هنع رفعج نبا
 نيذلا طارتشا ةصةب هردص نکا « ةشئاع نع هيبأ نع مسأةلا نب نمحرلا دبع هاور كلذكو « مساقلا نع دحاو ريغو

 دوسألاو ةرعو ةورع هاور اذکو « قتلا باک ىف قوتسم مدقت دقو « ءالولا مه نوكي نأ ةشثاع ىلع اهوعاب

 یورو« ةشئاع نع رع نبا نع لاق نم مهتمو « ةشئاعنأ رع نبا نع عفان هاور اذکو « ةثئاع نع کلا نعأو

 هقرطو دعب ىتأي اك تقتع ال اهرييخت ةصق سابع نبا یورو « ىتآيو ةبملا ىف هثيدح مدقتو سنأ محللاو ةمربلا ةصق
 ةدحوملاو نونلا حتي ةيطبن اهنا ليقو « قنعلارخاوآ ىف اما طيضو اهركذ مدقت (ةريرب ف ناك) هلوق . ةر ابك

 ىف اهلاوم ىف فلتخاو « ةبحص هل نآ و ناوفص اهبأ مسا نا ليقو « ةدحوملا نوكسو فاقلا رسكب ةيظرف ام ليقو

 دنع اذكو ؛ راصنالا نم سانا تناك ةريرب نأ ةشئاع نع ممالا نع متاقلا نب نمحرلا دبع نع ديز نب ةماسأ ةاور

 نم ههو لقا هلئاق نم مو وهو بحل ىبأ لآل حورشلا شب ىف عقوو « نمحرلا دبع نع كام ةياود نم ىئاسنلا

 ماشه نع ريرج ةءاور نم ىذمرتلا هجرخأ لاله یب لآل ليقو « ةريرب ىلا ةشئاع نع ةريرب ةمق ةاور دحأ نعأ

 « تايضق ثالث » هيبأ نع مسالا نإ نحرلا دبع نع ةورع نب ماشه ةياور ىفو ( ننس ثالث ) هلوق ٠ ةورع نبا

 دازو ةدئاع ثردح وغ رکذف تايضق عبدأ 2 ىلا امف یضف » دواد دو دمحأ دنع ساع نبا ثیدح قو

 ىلع ترصتقا كلذلف ةشئاع ثيدح ىف عقت | ةدايزلا هذ-هو  یطقرادلا هجرخأ «ةرحلا ةدع دعت نأ اهمأ و »

 تم » تلاق ةثئام نع دوسالا نع ميهاربا نع دوصنم نع ىروثلا قيرط نم هجام نبا جرخأ نکا « ثالث

 ةياور ىف عقوام فلاخمو « ةرحلا ةدع دتمت د هلوت ف سايد نبا ثيدح لثم اذهو « ضیح ثالثب دتعت نأ ةر رب
 « ةضيحي دنمآ لاق خسف علما لاق نم ناو ةملتخلا ةدع ىف ثحبلا مدقت دقو « ةضيحم دعت د سايع نبا نع یرخآ

 ىلع هجام نبا هجرخأ ینلا ثيدجلا نکل « ةضيح دتمآ نأ سايقلا ناكف اتالم امسفن ةقيتملا رايتخا سیل انهو

 ةورعنب ماشه نع رشم» یآ قيرظ نم بلاو ىلعي وبأ جرخآ قو ؛ ةحصلا تاجرد ىلعأ ف وه لب نيخيشلا طرش
 هيف ناک ناو رشعم ابآ نال « یرق دهاش وهو «ةقلاملا ةدع ةريرب ةدع لعج لع ىناا نا » ةشئاع نع هيبأ نع

 نبرخآو یباث نب ديزو رع ناو نام نع ةد دين اسأب ةيؤش ىنأ نبا جرخأو. تاعبانملا ف حلصب نکیل فمض ۱

 ىف اوفنص ءايلملا نأ قتملا ىف تمدق دقو « ةرح ةدع اهتدعو دبع قالط اهقالطف ديعلا تحت تقتع اذا ةءالا نا »

 فال «ننس ثالث » ةشناع لوق كلذ فااخي الو « ةدئاف ةثامعبدأ ىلا اهلصوآ ممضعب نأو « فیناصت ةريرب ةصق
 طراتسي ةدعاق ديمةت یلع لمتششإ اهنم مح لک ناك امل نكل .فصاخ ادوصقم ابف ماكحالا نم عقو ام ةشئاع دارم
 ىن ناف « دوصقم ريغ ةصقلا قايس ىف عقوام كلذ ىلا منا و « ةيدحلا هذه نم رثكتلا عقو ةمج دئاوف اهثم نطفلا ملاعلا

 امو امف ام ربظأ امتوكل عبرألا وأ ثالثلا ىلع رصتقا وأ « طاينتسالا وأ صيصنتلا قيرطب ذخؤت دئاوف اضيأ كلذ

 عبرا وأ ثالث ىنعم : ضايع ىضاقلا لاق ٠ سما اهلا ةجاحلاو ما اهن وأ « طاينتسالا قيراعب ذي ام اهادع
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 سبل : لاق نم لوق نم ىلوأ اذهو ؛ اهتصق ريغ نم ملع دق ناكف كلذ یوس ام اف ربظإ امو « اهتصق ىف تءرش ابنا

 ىف ةكحلا ام لاؤس عفدت ال ىلا تاراذتعالا نم كلذ هبشأ امو ةجح سيل ددعلا موپفمو « رصح ةشئاع مالك ف

 وأ ابجوز تحت رقت نأ ىف و رفعج نب ليعامسا ةياور ىف داز ( ترين یقتعآ اهنإ ) هلوق . كلذ ىلع راصتقالا
 ب ىنلا اهاعدف » ةشئاع نع دوسالا قيرط نم قتملا ىف مدقتو ٠ مودت ىأ ءارلا ديدشتو جتفب رقن و « هقرافت

 نه هيبأ نع ةورع نب ماش نع ملاص نب نابأ قيرط نم ىنطةرادلا ةياور فو « اهسفن تراتخاف امج وز نم اهريخن
 « ىراتخاف د السرم ىعشا قيرط نم دعس نا داز « كعضإ كعم قع دقف یهذآ : ةريربل لاق 2 ینا نا و ةشئاع

 ةنسلا هذه ( قتءأ نم ءالولا : يقلب هللا لوسر لاقو ) لوق . نيبابب اذه دعب یذلا بابلا حرش ىف كلذ مام قأيو
 ةده ىف اذکو ةيضاملا رمع نيا نع فان ةءاور قو « طورشلاو قتعلا ف قوتسم اهبس نایب مدقت دقو « ةيناثلا

 ءالولا تايئإ نم مرا امل الإو رصحلا ديفت «ءامن] , ةبلك نأ هنم دافتسيو « قتعأ نمل ءالولا ام » ةشئاع نع قرط
 نم نالیف قّدعلا رغب دحآ لع ناسنالل ءالو ال نأ هنم ذخوو <« را نم دیرآ یذلا وهو هريغ نع هيفن قتعلل

 افالخ اناسن] فلاح نمل الو « قععال افالخ طقتلبل ءالو ال هنأو ضئارفلا ىف هيف ثحبلا قآیسو ءدحأ هدي ىلع لسأ
 هل هالو رمتسي هنآ السا مث اديع قتعأ ول رجلا نأ هم و نم ذخؤرو ٠ ةفينح وبأ لاق بو « فلساا نم ةفئاطأ

 اولا ماف هباحصأ فلاخو « فسوب وبأ كلذ ىلع قفاوو , كلام لوق سارق هنإ ربأا دبع نبا لاقو « ىمفاشلا لاق هبو

 تيب » رفعج نب ليعامسإ ةياور ىف داز ( اب هللا لوسر لخدو ) هلوق ٠ ءاشإ نم وتب نأ ةروصلا هذه ىف قیتمل
 « زخم ىتأف ءادغلاب اعدف » رفمج نب ليعامسا ةياور ىف (مدأو زيخ هيلا برقف « محلب روفت ةمربلاو) هلوق . «ةشناع
 ىف عقو ( ةفدصلا لك أ ال تنأو ةريرب ىلع هب قدصت محل كاذ نكملو « لپ : اولاق ؟ محل ايف ةمربلا دأ لأ ) هلو
 سنآ ثيدح ىف اذکو « ةريرب ىلع هب قدصت ام اذه اولاقف محلب مللي ینا ین و ه ةاكزلا ىف ةشئاع نغ دوسالا ةياور

 نع مساسقلا نب نحرلا دبع ةياور ىف عقوو . كلذ هل ليقو هب ىتأ هنع لأس الل هنأب امهنيب عسحجيو « ةبحلا ىف
 قلطأ ةئأدكف ةر ريل ريمضلا ناك اف « ةريرب ىلع هب قدصت اذه ليقف محل امل ىدهأف » ةيملا باتک ىف ةثئاع نع هيبأ
 ام هديؤيو . ةشئامل هنم تدهأ محللاب الع اوقدصت امل ةر رب نالف ةعئامل ناكناو « ۱۸ ةيده اهيلع ةقدصلا ىلغ
 « محاب روش لجرلاو لب هللا لوسد “لء لغدو » هجام نیا و دمحأ دنع مماقلا نع دب زا نی ةداسا ةياور ىف عقو

 نع ةي واعم نأ قورط نم لسمو دجآ دنعو < اهلع هب قدصتو ةريرب انل هتدهآ : تاق ؟ اذه كل نبأ نم : لاق

 مدقت دقو « انل ىدهتف اجماع نرقدصتي سانلا ناکو و ةشئاع نع هيبأ نم مساقلا نب نمحرلا دبع نع ةورع ني ماشه

 نع ءاج لب رظن هيفو « رقب محل ناك هنآ حورشلا ضءب ىف حقو روكذملا محللاو « یا اذهب قلعتي ام ةاكرلا ىف
 ااو ةقدص اهياع وه » هلوف دعب عقوو ء هب نخی نأ ىلوأ وهف « ةدصلا نم ةاشب ىنالوم ىلع قدصت » ةشئاع

 ىلاعت هللا ءاش نا نيباب دعب هدئاوف ركذأسو « « هواكف » ةروكذملا ةيواعم ىنأ ةياور نم « ةيده

 ۱ ۱ دیماا تحن مال رایخ ساب - ۵

oA ِِّادبع هتبأر : لاق سابع نبا نع ةمركعإ نع داق نع ماهو مش ان دح دیل ولا وبا اشو -  ) 

 ةريرك جوز یی
 [ ۵۲۸۴ ۲۸۲ « ۵۲۸۱ 2 ىف هفارطآ س ۵۲۸۰ ثيدحلا ]
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 : لاق سابع نبا نع ًاهرکع نع بو انت بيكو انت دح داج نب 'ىلعألا دبع اش - ۸۱

 اهياع یکہب ةنيديما كلکس ىف اهعبتي هيلإ رظنأ ىأك - روب جوز 35  نالف یب دبع تین كاذ

 21 یر سابع ن هربا نع ةع نع ف نع باهولا “ دبء انئلدح ليعس نإ بت و اه = ۲۸۲

 ىف اهءارو "فوت هيلإ ”رظنأ شک. نالف یل دبع ثيم هل لافي“ دا (دبع ةررت : ”جوز ناك: لاف امهنع

 ةنيدملا كکس

 فأ لات نم لوق حيجرت ىلا یراخبلا نم ريصم اذهو « تقع اذإ یمی ( دیعلا تح ةمالا رابخ باب ( هلوق

 وه و «ذيعلا تحت ةرحلا باب و ةريرب ةصق ىف ةدئاع ثردح حاكدلا لئاوأ ىف مجرت دقو « ادبع ناكةريرب جوز

 ى سیا هناب نيالا نبا كانه ةيلع ضرتعاو « هيلي ىذلا بالا ف كلذ ناب أبو « اديع ناک هنأو انآ هنم مزج

 را نيب كلذ ىف یو ال نأ یعدم فااخنا نآل لد ال امل رايخلا تابلو « ادبع ناك اهبجوز نأ بابلا ردح

 كشالو هدروب ىذلا ثب دملا قرط ضم) ىف ام لا ةراذالا نم هئداع ىلع ىرج ىراخيلا نأ باوجلاو 7 ديعلاو

 نأ موبفملا قيرطب ةمجرتاا تضتقاو « هب مرج كلذلذ ادبع ناك ا ز نأ هدنع حجر دقو « ددمتت مل ةر رب ةصق نأ

 بهذو « كلذ ىلا روما بهذف : كلذ ىف ءالما فلدخا دقو « رابخ امل نكي مل تقعأ رح تحت تناكاذإ ةمالا

 هشناع ند ديزي نب دوسالا ثيدح اوكسمو « دبع مآ رح تحت تناك ءاوس تقتع نمل رايخلا تاب ىلا نويفوكلا
 هروخ لوق ره وآ 1 دنا ندهاور وأ دوسآلا لرق نم وه له هب وار ىلع هيف فاتخا دقو ءارح ناكةريرب جوز نأ

 فلاخ : هنع قریلا هجرخأ ايف سم نارفآ نم وهو ثيدحلا ظافح دحأ بلاط ىلأ نب مدارا لاق « هنيبأس اک
 سيأف هريغ نع ءاجامو ؛ هدحو دو لا نه ارح ناک هلآ حصر اإ دا مامإلا لاقو . .ةرارب جوز ىف سانلا دوسألا

 وبف هن اوامعو اًديش ةئيدملا ءالع ىور اذإو « ةئيدملا ءالع هاورو؛ !ديع ناكهنأ هريغر سابع نبا نع حصو ؛ كاذب ۱

 دما اذه ديز» ىتايسو . ما هيف فاتنع رماب خسفیال هتل عقل اهدقعف رحلا تحت ةمالا تقع اذاو ؛ ءىش حصا

 ةيرحلا هبةمآ قرلا : لاقف ادع ناك لاق نم ةياور ىلغ ارح ناكل اق نم ةياور حيجرت ةيفاحلا ضعب لواحو . نيباب

 تی ةلب اذم ىف درفتلا عم امآ ةوقاا ق تایاورلا تواس اذإ عملا قيرط لحم نکل « لاق اک وهو « سکع ال

 ال ةنإ مهوق عم نیش اورلا نيب عا قیرط زوجا ربت اذطو ؛ دودرم ذادلاو ةذاش ةدرةنملا ةياورلا نوک

 عمجا لع نأ هعبت نمو یفاشلاهنمزثک | دقو مویةقحم مالک نم لصحت, ینلا و ء عملا ناكمإ عم حیجرتلا ىلا راصي
 . ةمآلا نأ ءايلعلا عمجأ : لاطب نبا لاق « ةوقا ىف ىواسنلا طرش نم مبنمو , نيتي اورلا یدح] ىف طلغلا ربظي ملاذا

 تقع اذاف ؛ ماکحالا رثكأ ىف ةرحلا ءىناكم ريغ دبعلا نال رهاظ هيف ىنمملاو « رايخلا احل ناف دبع تحن تقع اذا

 نم جتحاو ۰: رایتخالا لمآ نم ۹ 1 اع دقعلا تقو ىف امال ةقرافملا وأ هتمصع ف ءأةيلا ند رايخلا |4 تين

 ديغب اهجوزي نأ اهالوا نأ ید ممقافتال ىأر امل نكي مل حولا دنع امنأب رح تحن تناكولو رايخلا اهل نإ لاق
 ركبلل رايخلا تبثل ارثؤم ناك ول كلذ نأب نورخالا مهضراعو ۰ كلذ لبق نكي مل لاح اهل ددبت تقع اذا اهاضر

 نع هب عفترت لاح قتمل اب اش ثدحي مل ةناف رحلا تحن ةمالا كلذكف كلذكس يلو ةديشر تغلب مث اه رنا ابجوزا اذا



 قالا باتک - ۸ ۸

 لاقف ؟ اخسف وأ اقالط كلذ نوکب له قارفلا رات# ىلا ىف فلتخاو . لسلا تحن لت ةيب اتکلاکتاکف را
 لاتو , ةبيش ىبأ نبا هجرخآ نيريس نباو ندحلا نع هلثم تبثو « ةنئاب ةقلط نوک : ثيللاو یعازوالاو كلام
 نم ارصتخ هدروأ اذكه ( ةربرب جوز ىنعي ادبع هتیآر : لاق سابع نيا نع ) هلوق . الطال اخف نركب نوفايلا
 ةبعش نع هيف ىراخبلا خيش ديلواا دآ نع حبرم قیرط نم لیعاعالا هچرخآ اذکو « ةيعش ظفل وهو هجولا اذه

 امآو « ابعبتي هتیاد دقل د هل ةاور فو « ىبي هتيأر د ةبمش نع دمصلا دبع قیرط نم لیعامالا دازو « هدحو
 ىلا اهريفع « اثيغم ىمسي دوسآ |دمع ناك ةريرب جوز نا و ظقلب هنع نافع قيرط نم دراد وأ هج رخأف مامه ظذ

 یراخبلا دروآ مث . ةرحلا ةدع دتعت اهنأ هيفو الو لطم مامه نع نافع نع دمحأ هزاسو «دتمت نأ اهرمأو مق

 جوز ىنعي « نالف ىنب دبع تخم كاذ » اهدا ىف لاق نمابع نبا نع ةمركع نع بوأ نع نیرج و نم ثيدحلا

 « ثدخم هما نأ هجو ريغ نم ءاج اذکهو « ثسفم هل لاقي دوسآ ادع ةر رب جوز ناك د ىرخألا قو « ةريرب
 ديدشلو ةلمهملا حتفب ىركسملا دنع عقوو « ةثاثم مث ةنك اس ةيناتحت مث ةمجعملا ريكو هلوأ مضإ ىراخبلا ىف طبضو
 ' «ةيأحصلا » ىف یرفغتسلا دنع عقوو « هريغو الوک ام نبا مزج ةبو تبثأ لوالاو « ةدحوم هرخآو ةيناتحتلا
 هئظأامو « م.قم ةريرب جوز مما نأ ةريرب ةصق ىف ةدأاع نع ةورع نع ةورع نإ یے نع نالجب نب د# قبرط نم

 دوسأ ادبع ناك » بوبأ نع ةيورغ یا نب ديعس قب رط نم ىذمزلا دنع ( نالف ىنبل ادبع ) هلوق ۰ افيحصت الا

 نبال ةفرعملا ىف عقوو « موزي ینب نم ةريخاا لآل اديع ناكو د روصنم نب لیەس نع مشه ةناور قو « ةريغملا ىنبل

 نكمل « ىذمرتلا ىف عقوام لثم ةيورع ىبأ نب ديعس قيرط نم ثيدحلا قاس مث « شحج نب دمحأ ىلوم ثيغم هدنم
 « عيط» ىبب ىلوم » ربلا دبغ نبا لاقو « دحأ نآ لآل دبع ثيذم دنع یهو » قع) نيا هيف دنسپ دراد ىبأ داع
 نب ديمأ نم شحچ قبر مشهور ىف اک مور لآ نم ةربغلا ىنب نال عمجا دعبیو هدا ةحصا تبث لوالاو

 لقتنا وأ « هدعب ىلع مهيب اکرتشم ناک هنآ یعدب نأ نكميو « بەک نر ىدع لآ نم عیطم ىنبو ةعزخ

 ةر جوز ىف ل ىبلا ةعافش بسس ابي - 5

 ناك ةريو جوز ناو سابع نا نع ةمركع نع داخ انئدح ,باهولا دبع اا رع یم — ۳

 : سابمل زا بلا لاقف ۽ میل ىلع ليسن هعومذو ىيي اهقلخ فوط هيلإ ”رظنأ ىنأك « ثيم هل لاقي ادبع
 : تلاق . هتمجار ول : إب لا لاقف . ينم ةربرب ضفب نمو « ةريرب ثيغُم بح نم بجعت الأ سابع اب
 هيف ىل ةجاحال ۽ تلاق « عفشأ انأ ان : لاق ؟ ین هللا لوس رای

 هذه عقوم : رينلا نبا لاق « هتمصع ىلإ عجرتل ةريرب دنع ىأ ( ةريرب جوز ف لب ینلا ةعافش باب ) هلوق
 ةمق ناب بقعلو ‹ كلذ وح و طقسي وأ هنع طم نأ همصخ ىف مضخلا دنع ع احال ةعافشلا غيوسآ همفلا نم ةمجرتلا

 عفارتلاب حرصي مل نكسا ۽ کلا دعب ةنأ بابلا ثيدح رهاظ نآل رظن هيفو « عفارتلأ دنع اهيف ةعافشلا عفت مل ةريرب
 واولا نال عفارلا دنع لوقلا نوک نآ لهتحيف « هتعجار ول هدعب و سايعلا لوقو « یی اجور تابع نا ةژر ذ]

 راشب ن درع نع ىفاسنلا هچرخآ دقو ةمدقلا ىف تندب ام ىلع مالس نبا وه ( دمع ینئدح ) هلوق ۰ بیت را ىضتقت ال



 4 هارب شب ديلا

 نم ىلا ناو راشب ناو «« ىنةثلا باهولا دبع انئدح د اولاق لهابلا دالخ نب دمتو ىنملا نب دمت نع هجام ناو

 هخيش دلاخو ىنقثلا ديجلا دبع نا وه (باهولا دبع ان'دح) هَل . اهدحأ دارملا ن وكي نأ لمتحیف ىراخبلا خويش

 نيخيش هيف هل نأكف «بويأ نع اذه نقثلاوهو باهولا دبع نع ةبيتق نع هلبق ىذلا بابلا ف قبس دقو « ءاذحا وه
 ىرصبلا ديلولا نب دمع قيرط نم ليعامسالا اهجرخأ بويأ قيرطو « ىرت ا اقايس مآ ءاذحلا دلاخ ةلا ور نكلا

 وحن امهنع هقاسو اضيأ ىنقثلا نع قرردلا ميهاربا نب دمحأ قبرط نم ارجرخآ دلاغ قيرطو « نا باهولا دبع نع

 ابسيتي د هلبق ىذلا بابلا ىف بوبآ نع بيهو ةباور ىف ( كب اهفلخ فوطي ) هلو ٠ یداخبلا دنع عقو ام
 نب ديعس ةياور ىف عقوو « قرطلا یهو ةکس عمج فاكلا حتفو ةلمبملا رسکب اک لاو « الع كبي ةئيدملا تلکس ىف
 نأ هرهاظ اذهو < لعفت مف ءراتختل اهاضرتي هتل ىلع ليسن هعومد ناو « اببحاوتو ةليدملا قرط ىف » ةب ورع ىنأ

 مزج هب و « ةقرفلا دعب و E ا ا « ةفرفلا لبق ناك احل هلاؤس

 كسم دقو . دعب و لبق كلذ هل عفو نوكي نأ لمت<و : تلف ؛ ةترتخا ول لاقل ةقرفلا لبق ناكول : لاقف لاطإ نبا
 بلطملا دبع نبا وه ( سابع اب ) لوق . دعب هيف ثحبلا ىنأيسو , انه را ىف روفلا طرتشپ مل نم ديعس ةياورب
 نی ديعس دذعو « سابء اي سابعلا بب ىنلا لاقف » هجام نبا ةياور قو « هيف ام مدقتو < ثيدحلا یراردلاو

 هيفو « كلذ ىف املا بلطي نأ زا ىلا ملك ناك سابملا نأ هدنسب ءاذحلا وه دلاع انأبنأ م لاق میشه نع روصنم

 نم مربع وجر دعب ةنيدلا نكس امن سابعلا نا, ةرشاملا وآ ةعسالا ةنسلا ىف ةرخأتم تناك ةريرب ةصق نأ ىلع ةلالد

 ةذدملا مدق 3 وهو « كلذ دهاش هنا سابع نبا لوق اضيأ هد ویو « نام ةنس رخاوأ ىف كلذ ناکو فئاطلا ةوزغ

 تناك نامرلا كلذ ىف ةشئاع نأ - كفالا لبق تناكابتأ معز نم لوق فالخب اضيأ اهتصق رخأت ديؤيو . هوبا عم ۱

 نإ » ةشثاع لوقف اضيأو ,ذئموي ام قتعلاو ءارشلا ىلا ةعراسملاو ةمجارملاو رومألا كلت عوفو دعبيف ؛ ةريفص

 ةياغ ىف سالا لوأ ىف اوناک من 3 مالا رخآ ىف كلذ عرق و ىلإ ةراشإ هيف « ةدحاو ةدع مذ اهدعأ نا كيلاوم ءاش

 , كنالا ةصق لبق ةمدقتم تناكاسهتصق نأ معز نم ىلع در كلذ لك نو « حتفلا دعب عسوتلا مش لصح مث قيضلا

 ندلآ قت خیشلا تيار مث . كانه كلذ نع باوجلا تمدق دقو , كفالا تیدح ىف اهركذ عوقو كلذ ىلع هلو

 ماد وأ حتفا دعب ىلا ابقتع ترخأو اهترتشا وأ اهنارش لبق ةشئاع مدت تناك انآ زوج مث ةصقلا لکشتسا کبسلا

 2 ؟ اهتعاب مث ةشئامل یناک وأ دیدچ دو هدرت ' نأ بلطو خسفلا لصح ناك وأ ةليوط ةد اماع ابجوز نروح

 ةدحاو ةانثع لوصالا ىف اذك ( ةتعجار دا) هلوق . ىرت اک لوألا تالاتحالا ىوقأو « ها ةباتكلا دما اتداعتسا

 ةناف د هجام نا دازو , ةفيعض ةذل یهو ةانأملا دعب ةنک اس ةين اتت تاب اب « هیتمجار ول د هجام نبا ةياور ىف عقوو

 ال مالا ناب راعشإ هيفو « ال لاق » لیعامسالا داز ( مت ) هلوق ۰ دلو ابثم هل ناک هنآ هرهاظو « كداو وأ

 ؟ لع بجیف الا لوقلا اذ دیرت ىأ « ىل أن : تلافف . هتءجار ول و هلوقب اهطاخ ةنال لعفا ةفيص ىف رصحني

  هلوق .« ال : لات ؟ ىلع بجاو ءیشآ . هقا لوسر اي :تلاقف » حيحص دم تی ریس نبأ لسم نم دوعسم نا دنعو

 محلا لیبس ىلعال هل ةعافشلا ليه ىلع كلذ لوقآ ىأ « عنشآ اإ » هجام نبا ةياود ىف ( عفشأ انأ امن : لاق)

 ول د هدمب ی تدب . هيلا دوملا راتخآ ال كلذب ىنمزلت مل اذاف یآ ( هيف ىل ةجاح الف ) هلق ٠ . كيلع'

 « هدیع تنك ام اذكو اذك ىناطعأ

 یرابلا خت ۰ ٩ 2۸۲ = م



 یالطا باتک ۔ ۹۸ ۶۰۱۰

 7 ۳ ت 44 "3 ۶ ۶۸ 1 ۶ ۳

 دوس ا نع ميهاربإ نع محلا نع هرعس انربخا واحر نب هللا دبع شرم - ۸6 * ساب ست ۱۷

 : لاقف اب ىنا كلذ ترکذف « ءالولا اوطرتشپ نإ الإ اهبلا وم ىلأف ةرب رب ىرتشت نأ تدارآ ةشئاع نأ » ۰ 2 ۰ ا 2 ۳ - ۳ سدي و

 « ةريرب ىلع هب قالصت ام اذه نإ : ليقف «محلب ام ئبلا ناو . قتعأ نأ هالولا امف  اهيقتعأو اهيرتشا
 ہک للا ےس

 « ةيده انلو ةقادص احل وه : لاقف

 « ابجوز ۳ » دازو « ةبعش انثدح ذآ شی

 نع ءاجر نب هللا دبع نع ةريرب ةصق هيف ددوأو « هلمق ام تاقاءثم نم وهو « ةمجوت ريغب مه اذک ( باب ( هلوق

 ديزب نا وهو دوسالا نع ىعخنلا وهو مدارا نع رفصم ةدحومو ةانام ةبيتع نیا وهو مسحلا نع ةيعش

 تاراغكىف هدروأ نكل « لاسرالا هقامس ةروصو ةرصتخم ةصقلا قاف « ةزيرب ىرتشا نأ یدارآ ةشااع نأ »

 نع ضئارفلا ىف هدروأ اذکو « ةشئاع نع دوسالا نع » هيف لاقف ةبمش نع برح نب نايلس نع ًارصتخم نام الا

 نع روصنم قيرط نم هدعب هددوآ مث « ارح ارج وز ناكو : سما لاق » هرخآ ىف دازو ةبعش نع ربع نر صفح

 اذك تيطعأ و : تلاقو امسفن تراتخاف تريخو د هيف دازو بابل قارس وحن قاسف ةا نأ دوسالا نع ميهاربا

 نابع نيا لوقو « عطةنم دوسآلا لوق : ىراخبلا لاق « ارح امجوز ناكو : دو.الا لاق « هعم تنك ام اذكو

 ءاجر نب هللا دبع ةباور بقع ىراخبلا دروأ دقو « كلذ وحن محلا لوق ىف هلب# ىذلا ىف لاقو : حصأ «اديع هتيأد :

 اذهب مدآ نع ةاكزلا ىف هدروأ دقو « اپجوز نم تريفن : دازو و لات نکا هظفا قسپ مو ةبعش نع مدآ نع هذه

 لو نم ةدابزلا لعجل هيف ىراخبلا خيش مدآ نع رخآ هچو نم قمبلا هجرخأ دقو « ةدارزلا هذه کذب ف دان سالا.

 ةدايزلا هذه نأ ربظأ « ابجوز نم تری ارح |۔ مجوز ناكر : هاربا لاق كىملا لاق د هرخآ ىف هظفل و مهار

 یرخآ قیرط نم تباث ةر رب ةصق ىف رييختلا لصا نأ ىلا اریشم انه امدروآ امتاو « كلذل ةاكرلا ىف ابفذح و ةجردم

 نع ىلع نب دمم نب رفهج لاق اذکو « | دیع ناك هنأ ةشئاع نع ةورع ىلغ فاتخ مل : « لاعلا » ىف ىنطفرادلا لاق دقو

 نب مساق جرخأف « طغ هيف هاورلا ضمپا عقو : تلق ۰ مساقلا نع دیز نب ةماسا و دوسالا وبأو « ةثئاع نع هيبأ

 ماشه نع ريرج نع ةيواعم نب یسوم انثدح معلا ديزي نب دمحأ انأبنأ لاق هقيرط نم مزح نباو هفنصم ىف غبصأ
 نمو ماشه باحعآ نم ظافحلا ناف ؛ دجآ نم وأ یموم نم مو اذهو « ارح ةرر جوز ناک» ةشئاغ نع هيبأ نع

 «دواد نآ داع هش دحو ةبيش ىبأ نب نامءو « ىئاسنلا دنع هثيدحو هب وهار نب قح] منم ۰ اديع ناك اولاق رب رج باحأ

 « اديع ناك ةنأ هيفو ماشه نع ةماسأ نا ةءاور ىلع هب لاحأو لسم دنع هلصأو ‹ ىذمرتلا دنع هئيدحو رجح نب ىلعو

 نغ ةبعش هاورو : تلق . هينأ نع مساقلا نب نحرلا دبع نع ةررع نب ماشه نعةيواعموبأ لاق اذکو : ىنطةرادلا لاق

 نب نا ريع لاقو ىنطقرادلا لاق نتعلا ىف مدقت دقو « ىردأ ام لاقف نحرلا دبع عجر مث ارح ناكل اقف نمحرلا ديع

 ةياور نم وه او « ةئئاع هلوق فو رح هلوق ىف نيديش ىف : تلف « مو وهو ارح ناك ةشئاع نع ةمركع نغ ريدح
 هثیدح و رع نإ نع ىذمرتلا هب مرج اذكو «ادبع ناك هنأ ىف سابع نبا ىلع فلتخي لو 0 نمأبع نبا نع ةمركع

 ادبع ةريرب جوز ناك تلات ديبع ىلأ تنب ةيفص ثيدح نم یاسنلا هجرخآ اذكو ءامهريغو ىنطقرادلاو ىعفاشلا دنع



 1١ هو كيدل |

 تريخأف « اهریخم مل ارح ناكولو ؛ !دبع ناک ةشئاع لوق ادبع ناكهنا لاق نم لوق دیور : ىووذلا لاقو « حیف هدنسو

 0 اذيقوتالإ هل و2, دحأ دکال اذو لامو هه ری 1 أرح ناكولو» اودي تللع مش « ادیع ناکةناب ةسقلا ةيحاص یهو

 نيب « ةورع لوق نم ةجردم یهو « ثيدحلا رخآ ىف ةورص نب ماشه نع ريرج ةباور ىف ةدايزلا هذه نأب بقمتو

 نع هيبأ نع مساقلا نب نحرلا دبع نع ديز نب ةماسأ ةياود ىف عقو ممن . ىثاسنلاو دواد ىبأو كلام ةياور ىف كلذ
 «قييبلاو هجام ناو دمجأ هجرخأ ثيدحلا « ذبع تحت تاكو راصنألا نم سان ةبتاكم ةريرب تناك» تلاق ةشئاع

 ابيرق مدقت دقو 0 الا هيف داهتجالل ناف ةدودرف فيقوتب الا لاقي ال كلذ نأ یوعد اا « لاقم هيف ةماسأو

 حرصأو : تلق . ارح ناك : ةشئاع نع دوسالا نع ميهاربا لاتو د ىتطقرادلا لاق« اضیآ رظالا ثبح نم هرچی

 ارح ةر رب جوز ناك: تلاق ةشئاع نع دوسألا نغ ميهاربا نع شا انئدح د ةيواعم ىبأ ةياور كلذ ىف هتيأر ام

 نع دنيا اذ شالا نع سزيردإ نع ةببد نآ نا جرخأو , هلع دحأ هجرخأ كثردحلا « تریخ تمتع الف

 ناكةريرب جوز نا » هنثدح ةشئاع نأ دوسآلا نع ىعخنلا نع رخآ هجو نمو « ارح ةرير جوز ناكو كلاق ةشئاع

 نوکسف هنود نم وأ د وشألا لوق نم جردم هنأ لع افنآ اهتمدق ىلا ةلصفلا تاياورلا تلدف « تقتعا نيح ارح

 نأ رندقت لعو « هطسو ىف عقب نأ هنودو هرخآ ىف نوک نأ رک الا ناف ردان وهو را لوآ ىف جردآ ام ةلثما نم

 یخآ نبا مماقلا ناف ؛ ,ةثيدحت فرعأ ءرملا لآف اضیاو « ةرثکلاب ادبع ناک لاق نم ةياور حجرتف ال وصوم نركي

 هللاو مدح لعأو ةت اب دع امهناف دوسالا ةياور نم ىل وأ امهتياورذ امهريغ امبعب او اهتخأ نبا ةورعو ةشئاع

 ىورام فالخ اذهو « اهل رايخ ال رحلا تحن تقنع اذإ ةمالا نأ ىلا بمذت تناكةشئاع نأب اضيأ حجرتيو . لعأ

 هيف امنع فاتغا دقو اسال امنع ىور ام اوعديو اهرقپ اوذخأي نأ مهيهذم لصأ ىلع مزاي ناكف اء نويقارعلا

 « قتعآ مث هيلع ناکام رابتعا ىلع ادبع ناكلاق نم لوق لمح نيتياورلا نيب عملا نك ةنأ میضءب یعداو

 هجرخأو « ریخت ل ارح ناک ولو ادبع ناک» ةورع لوق نم مدقت ام عملا اذه درب و « ارح ناك لاق نم لاق كلذلف

 ضراعيو ؛ دوسالا نع ةمدقملا ةياورلا ضراعي اذبف « تقتعأ مو درسآ ادع ناک ةريرب جدز نار ظفاب یذمرتلا

 جیتحا الا>او ادانسإ اضرامت اذإو « هرمآ هيلا لآ ام دارآ ارح ناك لات نم نوكي نأ لامتحا روکذلا لامتحالا

 نم بناج ىف دوجوم كلذ لكو ؛ مرلالا كلذكو ظفحالا كلذكو اب حجر, رثكألا ةياووو < حيجرتلا ىلا

 زا وج : قتعلا ىف اعم ريثكللاو ةاكرلا قو دجاسم لا ىف اهضعب مدقت دقو دئاوفاا نم ةر رب ةصق قو . ادبع ناك لاق

 ةباتكل وأ اهنأ حمص دنسب « لئاوآلا» ىف ةبيش ىنأ نا ىور دقو « باتکلا محل اريرقت ةنسلاب ةبناکلا

 دقو « ءاسنلا ىف ةريرب ةيل اولا رلا ىف هتياوأ نأب عمجیف < ناءلس ةصق هيلع درعو < مالسالا ىف تناك

 ةيلهاجلا ىف فرعت نكت مل ةباتيكلا نأ ینایورلا ىعداو « رع دبع ةيمأ وا مالسالا ىف بناکم لوأ نإ لبق

 ءامالا قاحلإ هيفو , كلذ وتو ضارةتسالاو لجأ ىلا عيبلا ةباتکسلا موجن ةيعورشم نم ذخؤيو . فلوخو

 نود امهدحأ عيب زاوج ةب قحاب و ؛ نيةيقرلا نيجورلا دحأ ةباتك زاوچ هيفو « روکذلا ىف ةرهاظ هيآلا نال ديبعلاب

 . ىلع ةناعالا ةشئام نم اهباط نم مرا ال هنال رظأ هيفو لیف اذك « ةفرح الو هل لام ال نم ةباتكزاوجو « رخالا

 0 كلذب ىضارتلا حقو اذإ هسفن نجعل و ىضر اذإ بتاكل عیب زاوچ هيفو « ةفرح الو ام لام ل نوکی نآ املا

 وهو ةباتكلا موجت ىلع عببلا عقو ام] ليقو « ليلد ىلا جاتحيو عيبلا لبق ابسفن تز اهنأ ىلع عنم نم هلحو
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 تايانجلاو حاكذلا ىف املك قیقرلا ماكحأ ءارجا هنم عرفتیف « ءىش هيلع قب ام دبع بناكملا نأ هنم ذخوب و ادج دیمب
 نأ كلذ نمو . ةو رب ثید> نم ةطبآسملا دئاوفلا اوعمج مہا ان رکذ نم اهدرسب رنک أ دقو . اهريغو دودحلاو
 یدآ نم نأو « قتعی هتميق ردقب م وجالا نم ىدأ نم نأو « كالا محل الغل قت ال هم وج رک یدآ نم
 بتاكملا عیب زاوج هيفو . لاصفتسا ريغ نم ةريرب ءارش ىف نذأ مس ىنلا نآل « ىدأ ام ردقب ه:ه قتمإ مل هموحت ضعإ
 اخسف الو اتالط سیا اهقنع نأو ابيرق هريرقت مدقت اک اقالط سيل ةجوزملا ةمآلا حب نأو « قتعلا طرشب قیقرلاو
 هتعجار ول اهل لقي مل اثالث وأ ءاهنذا ىلع فقوتي مو ةمجرلا امجوزل ناكل ةدحاو كلذب تقلط ولف « رييختلا تول
 ةهصملا ةقاع ءاقب ىلع لدب اهريدخت نال اهأطو امیرتشا حببي ال ابیب نأو . رخآ جوز دعب الإ هل لحت تناكام اال
 هی نم بتاکلا لاؤس زا وج هل نوكي ةباتكلا نیح نم ةباسشكا نآو باستک الا نم هعن ال بن اکمل ا ديس نأو
 , لاحلا ىف هيلا لئاسلا رطضي الام لاوس زارجو « هزیجءت ىضتقي ال كلذ نأو« لحن مل ناو هموت ضعإ ىلد

 ىف ىح رجالا بلط ىف لاما لذب م , امجوز نذا ريغب الام ىف امفرصت زاوجو ؛ ةجوزملا ةأرملاب ةناعتسالا زاوجو
 رثكأب ةءلسلا فرصتلا قلظم نوكي نم ءارش زاوج هنم ذخؤيو « قتعل اب برقتلا دصقب لثملا نك ىلع ةدايزلاب ءارشاا
 زارجو « هثیسنا نم رثكأ دقنلا ىف ةبغرلا لوص نینس عست ىف ةئيسف هولمج ام ادقن تلذب ةشئاع نال ام« نم
 زاوج هیفو . ةيولوالا ىلع لاولا نع رجرلا ىف ةدداولا رابخالآ لمحتیف هيلا جایتحالا عفوتي نمل ةلمجا ىف لاؤدلا
 « قتملا ىلا عراشلا فودنا هديسب كلذ رضأ نإو قتمیل ىرتشي نم لاؤسب ناك ولو هتبقر كاكف ىف قوئرلا ىعس
 هللا باتک ىف سیل طرش لك د إب هلوق مورفل ةعورشملا طورشلا ةح و تالماعملا ىف هدسافلا طورشلا نالطإ هيفو
 « هطرش حصي مل هعیب دنع قوقرلا ةمدخ ىنالسا نم نأ هدم ذخویو . طورشلا ىف هطسب مدقت دقو « لطاب وبف
 نم هعنع ال بتاكملا ديس ناو , هيلع زصاو هعرحتب لع نا الإ ةيوقعلا قحتسي مل |دساف ًاطرش طش نم ناو
 امدرب 1 ةقدصلا نم همرم ىدأ اذإ بناكسملا نأو « اتباث ةمدخلا ىف هقح ناک ولو ةاتکلا لام لیصح ىف ىعسلا
 بسقعت نأ تءاش نإ ةريرب یار م لوق نم اذخأ قتمپ هنآ هنم ذخؤيو « كلذك اهلولح لبق هموجن ىدأ آذاو ديسلا
 عرق نم نأ اضيأ هنم ذخؤيو « تملا لوصح همزال نمو هليجأت ىلع اوقفتا ام ليجعت لوبق ىف هرهاظ ناف «كيلع
 ةدع مه اهدعأ » ةثئاع لوقا بتاكملا نع عضولا بوجو مدع ىلع * لدئساو ‹ قتع هيلع امر تاک ملا نع

 اذإ اهدقع خسفو ةباتكلا لاطب] زارج هيفو . ضيقلا دعب امل مهعفد دصق زاوحي بيجأو ۰ ر نی لَو « ةدحاو
 اهتباتک خسف ىف اهلاومو ةشئاع نيب ىعسلا ىلع ةريرب ررقتا ريرحتلا لاطبا هيف ناك ناو < ديعلاو دنسلا ىضارت
 :ط.ةللاو ةبئاسلا قتعك لئاسم ةدع كلذ نم ذخ ویو « هفلاخ نءىلع درلاو قتل ءالولا توب هیفو ٠ ةفلاع امرتشتا
 ء امف مايقلاو مهلا مالا ىف ةبطخلا ةيعورشم هيفو . ةريرب ثيد> ىلع ماکت نم ددعلا اسمي رثك كلذ وتو فيلحلاو
 ؛ هنييعل مدع بحتسا رکنیام هنم عقو نم نآو « ةجاحلا ىف مالكلا ءادتبا دنع دعإ ام لوقو « ءانیلاو دما ةمدقتو
 دنع ایس ال و هيف بال اف نيدلا زاوچ هيفو . اهلكتم عقوو هيلا دصق اذإ الإ هركي ال مالکلا ف عجسلا لامعتسا نأو
 ىطرتشا عقلي ینلا ام لاق مث طرتعت ال نأ تفلح ةشئاع نا هيف ةرافكال نيولا وذل نآو « ءىثلا لمف ىلع مزعلا
 ب ثلاثلا لمي هاجان نم نأ لعيو یجانلا هنم ىحتسي مالا ىف تلاثلا ةرضحب نينئالا ةاجانم هيفو . ةرافک لقني لو
 زاوجو هب العن هل نأ نظ اذإ ةروك ذملا ةاجانملا نع كلاثلا لاؤس زارچ هيفو « هيف دراولا یہا نم كلذ یثتسی و
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 « قيقرلا ولو امف لیکوتلاو ةلماعلا ىف ةمواسملا زاوج هيفو . ىجاذملل ةحلصم هيف ناك نإ ايس الو كلذ ىف رسلا رابظ]

 ةفتءملا ةأردل ءالولا توب هيفو . هصوصخم كلذ ىف اونذأي مل ناو هيلاومب قاعتي ىذلا سالا ىف قيقرلا مادختساو
 رفاكساا نأ هيفو . بسنلا فالخ ثرالاب ةأرملا ىلإ لقتني ال ءالولا ناف بسذلا ةمدلك ة+ ءالولا مومع نم ىتءةسيف

 ىف درغم باب ف مدقت دقو بهو الو عابي 9 ءالولا نأو 3 مسملا هبب رق ثرب ناک ناو لسا هقیتع هالو ثر

 نم ال كلاملا ىطعملاب دارملا نأ «قرولا ىطعأ نمل ءالولا » ىرخألا ةءاورلا ىف هلوق ىنعم نأ هنم ذخؤيو « قنعلا
 ىلوو قرولا ىطعأ نمل و دمحأ دنع ىروثلا ةياور ىف هلوق هديؤيو « ليكولا لخدي الف اقاطم ءاطعالا رشاب
 هقرط ضعإ ىف هلوقل روفلا ىلع نوكي اهرایخ نأو مدنتلا ليصفتلا ىلع تفتع اذإ ةمالل رايخلا توبث هيفو « ةمعنلا

 « روفلا ىلع ةنأ یعفاشلا لوق وهو اهد>أ : لاوفا كلذ: ىف ءالعلاد « اهسفن تراتخاف اهریغ اهاعدف تقع امنا »
 وهو اديأ 2 لبثو 0 یارا لما نع امهو امسا نم ليقو مك اهلا سام نم اما لیقو « از اهرابخ ددع هنعو

 كسع و « اهرایخ طقس اهثطو نم هتنکم نا هنأ ىلع ارةفئاو ‹ یعفاشلا لاوقآ دحاو دما و یازوالاو كلام لوق
 یقتعا ةرير نأ ةشئاع نع دي اسأب تإ نا قيرط نم دواد ىلأ ديد وهو هترام ضعب ىف ءاج امم. ةب لاق نم
 جرخأ و « كلذ تتفأ اهنأ ةصفح نع حي دنسب كلام یورو «كلل رايخ الف كب رق نا و هرخآ فو ثيدحلا ركذذ
 نيمباتلا نم حج ةب لاقو « ةياحصلا نم الاخ امل لاال : ربا دبع نبا لاق « هلثم رمع نا نع روصنم نب دیعس
 دنع اما ءايلعلل نيا وت ىلغ ؟ال وأ طقسي له رايخلا اهل نأب املع لبق امطو ول ايف فلتخاو « ةعبسلا ءاهقفلا مهتم
 نم ذخویو « كل زایخ الف كئامو نإ : ىنطقرادلا ةياور قو « لبجلاب رذعت ةيعفاشلا دنعو « قرف ال ةلباذحلا
 خسف رايخلا تا هيفو . اهرايخ لطب ,طولا نم هتنکم مث ابيع امجوز, تدجو اذإ ةأرملا نأ ةدايزلا هذه
 ناك امل الاو هيف ةجح الو « هتعجار ولو دل ىلا لوقب ةعجرلا هل لاق نم كسممو « ةعجر هيف جوزلا كلي ۷

 الف 3 لامت هلو هنهو « هتحصع ىلإ ابعوجر دارملاو ىوغالا اهانعم ىلع ثر دیا ىف ةعجارملا لمح نيمتف رايتخا امل

 نيصخشلا دحأ بحي نأ ةلاحتسا معز نم لوق لاظبا هيفو . انالث قلطملا ىف اهنأ عم ( اءجادتي نأ امماع”خانج
 هنم نخب ممل ؟ «اثيغم ةريرب ضغإ نمو ةريرب ثيغم بح نم بجمت الأ » 2 ىنلا لوقل هضغبي رخآلاو رخالا

 ةرج یآ نب دم وبا خيشلا زوجو , داتعلا فالخ ىلع هنال بجغتلا عقو مث نمو « باغالا رثكالا ره كلذ نأ
 ابپفلخ هددرت و اهبح هرابظاك تالاهتسالا نم عا ونأب اهل ثيغم ةلاتسا ةرثدك نم ربظ ام كلذ نوکی نآ هب هللا عفن

 لس نأ كلذ لثم ىف ةداعلاو « لیمبا دعولاو نسحلا لوقلاب امل هتلاتسا نم كلذ ىلإ مضني ام عم ابيلع ةلاكسب و
 نيب ريخ اذإ ءرملا نأ هيفو . نولوالا لاق ام هنم مزاي الو  بجمتلا قو ةداعلا تفلاخ ايلف أرفان ناكولو بلقلا
 اضرب ةءافکلا ط وقس هيفو . ةيرحلا ىف ةءافكسلا رايتعا هیفو ٠ هقيفرب كلذ رضأ ولو ملي ل هی ام رثآف نيحابم

 ول اهنأو « مدت دقو امهیب حاكدنلا خسفناو عقو هقارف تراتخاف هنا ما ريخ نم نأو « اهل ىلو ال ىتلا ةأر

 هيفو . رييختلا عب رافت درس ىف انه ةر ر ثیدح ىلع ماكت نم شعب رثکو . قالطاا ددع صقني مل هعم ءاقرلا تراتخا

 كلذ نأ ىلع ىم وهو ليق اذك « قارفلا كح كلذ ىلع بتر هب ىل ةجاح ال تلاقف رايخلا ام تبث اذإ ةأرملا نأ
 تيب بناجالا ءاسنلا لوخد زاوج هيفو . مدقت ام ظنلا نم هيفو مالكلا اذهب ال عقب مو قارغا اهرايتخا لبق عقو
 ىنلا ىلع ةفدصلا ميرحت هيفو ۰ مجوز الو اهدلو قئعلا ىف اهقحلي ال ةبناكملا نأ هيفو . ال مأ هيف ناكءاوس لجرلا
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 جادزا لا روم ناو هيلاومو هجاوزأك ضرفلا ةقذد ميرحن فه قحلب ام ىلع اهتم عوطتلا زا وجو « اماطم هلي

 هل هادما اذإ ريتا ىلع هب قدصت ام ىغلا لك ۱ زارجرو « جارزالا ىلع تمرح ناو ةقدصلا نباع ۴ رګ ال يذلا

 لجرلا لهأ حصن هيفو . محلا ىف ةيدهلاو ةفدصلا نيب قرفا هيفو . ريةفلا ةيده ىنغلا لوبق زاوجو ,لوا عيبلابو

 اذإ ةمالا نأب و « هصوصخ هيف هل نذأي مل ولو هذ» هلك أب رسپ نم ماعط نم ناسفالا لک أ زاوجو ابكر ومآلا ین هل

 نود اهسكىف فرصتت امو « ةديشر تناك اذإ املع ارةتمل رجح الو اهرومآ ىف اهسفنب فرصتلا اهل زاج تقتع
 اهياع ركن لو ةريرب نوم" تناك ةشئاع نال ريغ و“ نم ىلع ةقدصلا زاوج هبفد . جوز امل ناك نا اهجوز نذا

 ناو « ةده اذا وهو د هلوقا كلذ نع رابخالا ىف میعم هسفن كرشي نأ ءىش هلال یدهآ نإ نأو « ةقدصلا اهنوبق

 كلم الام اهجوز تيب ىلإ لخدت نأ ةأربلل زوجي هئاو « امکح ريذت اذإ اهتيع لكأ هل زاج ةقدصلا هيلع تمرح نم

 لا بلغ اذإ هتيب ىف هدحيام ءرلا لک أ زارجو « هدوقوو هتالآب هريغو خبطلاب هتیب ىف فرصتت نأو « هبلع ريغب

 وأ كح نایب وأ بدأ وأ لع هب دافتسي امع لاؤسلا باپحتساو , هنع هفقوت یثخ ام هفیرمن ینینب هنأ و « ةداملا ىف

 « اقلطم ةياثإلا مزلتسا ال لعالا یدالا بدھ نأو « هتبب ىف هدبعإ مل اع لجرلا لاوسو « بحي دقو ةهيش عفر

 ىلا جاتح الو هل یدبلا تيب ىف اهعضوي كلمت ةيدهلا نأو « ىدبملا ربج اهردق ررت ناو ةيدهلا لرهقو

 بج ال هنأو «قدصتملا رجأ صقنی الو ءاش اه اعف فرصتي نأ ةقدضب هيلع قدصت نمل ناو« لوبقلاب خرصتلا

 هيلع قدصت نم ناو « نيل سملا نيب تحذ اذإ ةحيبذلا نع آلو « ةهبش هيف نكي ل اذا لصاولا لاملا لصأ نع لاژسلا

 ماعلا مالعإو « ةينبدلا رومآلا نع ماعلا لاؤسو « تافرصنلا ىف اهجوز ةأرملا ةرواشم هيفو . هطخستي ال ليلق

 ةماقالا وأ امجوز قارف ىف رييختلا کح اه تبث اذإ ةأرملا ةدواشمو « لأي | ولو هپ ايسأ یطامتب هارد نا لاب

 بارحتساو « بجاولا ريغ ىف هب يشي ايف ريشملا ةفلاخع زاوج هيفو . ةحيصالا لذ زراعي ىذلا ىلع نأو « هدنع

 ۰ عناشا ردق مظع ولو بضغ الو فلاخ نم ید مول الو ؛ مازل] الو ررض ال ثرح مخلب ققرلا ف احلا ةعافش

 نآ هن» ذخوب و , «لوبقلا هدنع عوفشلا ىلع بحي الر عملا لصف لبق موصخلا ىف ماجلا ةعافش » ىئاسنلا هل مجرو

 زاوج هيفو . بيغرتلاو ضرعلا هجو ىلع نوي لب لوؤسملا ىلد هيف ةءاجالا قشن اف غوْسي ال ةعافشلا ىف ممصتلا

 ىف نأ تمدق دقو « ليق اذك هل عفشي نأ مب ىلا لأس اثيغم نأ لق ۸ هنال هل عوفشملا اهأسإ نأ لبق ةعافشلا

 نأ لمتع و كلذ ىف سارعلا لآس ثيغم نوكي نأ لمتحیف كلذ ىف ب ىنلا لأس ىذلا وه ساپعلا نأ قرطاا ضعب ٠

 . نمؤملا باق ىلع رورسلا لاخدا بایحتسا هنم ذخ وی و « تیفم ىلع هنم ةقفش هسفن لبق نم كلذ ادتبا نساوعلا نوکی

 اذإ هدنع عوفشلا نأو « هتاجا لصح مل ولو رجؤي عفاشلا نا هيف : هب هللا عفن ةرمج یآ نی دهم وبأ خيششأا لاقو

 بیجمتل هماکحا و هللا تانآي رابتعالا ىلع هبحاص بحاصلا هيبنت هيفو : لاق , ةءافشاا عنتم مل عفاشلا ردق نود ناك

 فلاخ ام لک نأو « ركفو روضحي هلك ناك ےب هرظن نأ هنم ذخ ژیو : لاق « ةريزب ثيغم بح نم سارعلا نبي ىنلا

 . « هيف ىل ةجاح ال ١» تلاق اماو ةعافشلا درب حصفت ل امال ةريرب بدأ نسح هیفو . هب ربع و هنم بجعتتي ةداعلا

 كرت قو « اح نایک عطتسإ مل یح هيلع دجولا ةيلغو ثیفم لاح نم ركذ امل ءايحلا بهذي بلا طرف نآ هيقو

 « هرايتخا ديخإ عقو اذإ هبصنع قيلي ال ام هنم عقي نم هلاح لثم ىف ناک نم رذع لوبق زاوج نایب هيلع ریکشلا

 كيح مهلا وحأ ىلا ةراشالا هنم نومي ام عامس نم دجولا ممل لصح اذا هقل ىف ةبحلا لهأ ةرذعم اذه نم طبنتسيو
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 نيوز ناك ءاوس نيرفانتا نيب حالصالا بابحتسا فو « هوحنو صقرلا نم رابتخا نع ردم الام مم رهظا

 رک ذی عفاشا نأ هل ذوب و. كدلر وبأ هلا كس هلوقل داو! وب ناك اذا نيجورلا نيب ةمرحلا دیک اتو« ال مأ

 دلولا ناو اهدلو نود ةمالا ءارش زاوج هیفو : الع لماحلار ةع افشا یضقم نم هل وبق ىلع ثعبي ام هدنع عوفشملل

 لمتع مالکلاو « ةريرب دالوآ نم دحأ ةيمسآ ىلع فقآ لو : تلق . كلذ ىف مالا رهاظب کسالاو شارفلاب تبر

 ال بيثلا ةأرملا نأ هيفو . همأ ىلا دلولا ةبسأ زاوچ هيفو . رهاظلا فال هنکل ةوقلاب امدلو وبأ هنأ هب ديرب نال

 ىح ةيطاغلا ىف بدالا نسح هيفو . هنود وه نإ في رشلاو روكا ةبطخ ذاوجو « ةقوتعم تناكولو اماع رابجا

 ةيطخ نأور هدمس نذأ ريذب هتفلطم بط نأ دیعال نأ هيفو . ةءافشلا ف فطل 2 نسحو ؛ یدالا عم لعالا نم

 ضغباو بلا نأو « دیدج حاكنبالإ هيف ةعجر ال حاكيلا خسف نأو « ابةلطمل امطخ اذا ينجالا ىلع مرحت ال ةدنملا

 . نم ةتوفيام لعو هبیبح قارف ىلع بحنا ءاكب ذاوجو « رایتخا ريذب هلال اتم دحاو ىلع هيف مول ال نيج وزلا نيب

 اذا مارا نأو « هتجوزا هبح داهظإ ىف لجرلا ىلع داعال هنأو , لرالا قبرطب ةينيدلا نمو ةب وم دلا رومالا

 لا لجرلا ليم زاوجو « امهنيب قیرفتلا اما ول نک م هتيحأ اذإو « هنرشع ىلع اههارك] اول نكي مل جوزلا تضغبأ

 تكلس نبأ امعابتاو امل هفاطتساو قرطلا  هتقلطل لجرلا مالک زاوج و « امتمچر وأ | مج وزت ىف عمي ةارما

 هلوقل هب حصفت مل ناو ءرلا لاح نم ربظب امع رابخالا زارجنلو , ةنتفلا نمآ دنع زارجلا لع نأ نخ الو « كلذك

 دللي ی ةريرب لوق نآل « هتعافش لوبةب هيلا عوفشاا ىلع ةثملا عفاشلا در زاوج هيفو . لاق ام سايعلل هب

 لاثتما ىف ةنلا نم مهف ام املع در هنآ لع « ال » لاق الف ,هتعافش تقل « معن د لاق ول ةنأ ىف رهاظ « یمأتا و

 ضرعام ماء ضرع ايلف « لاثتمالا بجاو هم نأ تدلع ةريرب نأ هنم ذخ وب لب « فاکتم وهو ليق اذك « سالا

 ةروشم ىف موصخلا نيب مك احلا مالك نأ هيفو ؟ امف ريختتف ةروشم وأ « هلاثتما اماه بجیف مآ وه له یاصفتسا

 نال « هعفن ةيلع دومی ام بل اطلا ىلع طرتشي نأ ةجاح ءاضق لكس نل زوج هلأ هيفو . اكح سيل اونو ةعافشو

 ءادأب أري هنأو , نيدملا ىلع نيدلا ءادأ زاوج هيفو ٠ ةدحاو ةعفد نا تدأ اذإ .الولا امل نوكي نأ تطرش ةدشئاع

ا ضرغو ظح هيف ال ايف هتجوز لجرلا ءاتفاو « هنع هريغ
 ذاوجو « قاب هتجورل م احلا كح زاوج و « اّةح ناک اذ

 ناك اذا اددع ريئائدلاو مثاردلاب ةلماعملا زاوجو < عيبلا ليهست ىف عل امال ایسغرت هقتعال هتي رتشا قيقرلا ىرتشم ل وق

 دقع زاوج هيفو . ةاطاعملا عیب زاوچ ake طءلاسإو «فارأ عسلو اهوقلو ۾ اهدعأر اف وما امولهم ة اتکا اب اهردق

 هللا قح نأ هيفو . « ناب ابتذخا دق ر ةرجحلا ثيدح ىف ركب ىف ال يلي هوت هلثمو « امذخ م هلوقل ةءاتكلاب عیب

 زاوج هيفو « یعقب نأ قحا ها نيد ه رخالا ثيدحلا هلثمو « قثواو قحا هللا طرش د هلرقا یدالا قدح ىلع مدقم

كلذ عم لمتګ و « راصنالا نم سانا تناكد ةاور یو <« ثيديلا ىف ةرر لهأ رکذ رركلا قيقرلا ىف كارتشالا
 

 اذإ ابلصأ نع لأسي ال ةعلسلا ىرتشم نأو « كلا ق ةرهاظ یدب الا نأ هيفو . زاجل ىلع ربا ىف ام قالط] و ةدجولا

 محلا ريغي ال 1 املا مح نأ هيفو ٠ املج دقاملا ناك اذا ام امال دقعلا ماكحأ دابظ] پابحتسا هيفو . ةبير نكت :

 نايبلا نأ هيفو . امهتياورو ةمالا و دبعلا خو ةقثلا دحاولا رخ لوبق هيفو . هيك الو امارح لح الف ىعرشلا

 اذإ ةجاحلا نأ هيفو « ةجاحلا دنع هيلا ةرداملاو ةجاحلا تقو ىلا نايبلا ريخأت زاوجو « لوقلا نم یوفآ لعفلاب

 « ثيدحلا نم راصتخالاو ینعلاب ها ورلا زاوج هيفو . لاجلا بس بدن وأ هنالعإ بجو ماع مح نایب یضعقا
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 رک ام ةاورلا ضب دازو ةع ظافلأب تور دقو ةذحأو ةمفا لا ناف « ةجاحلا بس هضع) ىلع راصتقالاو

 اهنا سابع نبأ ثيدح نم مدقت امل ءاسنل اپ ةدملا نأ هیفو . ءاهلعلا نم دحأ دنع هتک ىف كلذ حدقی ملو رخالا
 تحت تقتع اذا ةمألا ةدع نأ هيفو . ءامالا ةدمب دمت نأ ترمأل لاجر اب ناک ولو « ةرحلا ةدع دعت نأ ترمأ
 هلصا نأ لمتحو ؛ حوجیم وپف « ةضيح دتعت » هقرط ضبب ىف عقوام امأو « ءورف ةئالث اپبفن یراتخاف دبع
 ابضعب ناک ناو انن- ماکح لا ةيمست هیفو . ةدحولا ال ابحر هب “یر ام سنج دارلا ن وکیف « ضرب دما د

 هرات ال نم خوات ىلع هتما كيسا رج زاوج هيفو . ثداح حالطصا ةنس بجاولا نود ام ةمس# نآ و ٤ ابجاو

 دقو ارجوز فالضم ءادوس ريغ ةليمج تناك ةريرب نا لق دقف « كلذ نم دضلاب یهو هةاخ وأ هقلخ ءوسل امإ
 « كلذ هل رپظا الو رخالا ضو دق نيجوزلا خا نآ هاو : ابقاع دعب كلذإ اهرايتخا .مدسع ررظو هتم تجوز

 لا ضغیلا هيضتقي ام هماع: الو كلذ ىف اهيلع هلل مح ىلع زيصت تناك اثيغم ابضغب عم ةريرب ن وكن نأ لمتحمو
 قالطإو « هسفن نجءتب بناكملا لالقتسار « هلبج اذا هل بجوام ىلع قلا بحاص هیبنت هيفو . امنع هللا جرف نأ
 نأو هك ل دحال ةباتاكلا لام نأو , اثیفم دبغلا ةيمست ذاوجو « ءاقرألا ىلع ديبعلا قالطإو ةداسلا ىلع لمالا
 , هناذثتسا ريغب لجرلا لهأل ةيدهلا زاوجو « قتملا باوث ىف كلذ حدقب الو هقتعم نم ةيدحلا لب نأ قتمال
 عدذ مأ ةصق ف مدقتأم اذه ىلع دربالو « هتيب ىف هدېعب : امع لجرلا لاؤس هيفو . ةير ال ثيح كلذ ةأرملا لوبقو

 هل ال لرقب الف :تافو هدرع ءىش نع لایق الو مدت اک اندم نال « دمع ایع لاسي الود حاملا قارس ف عقد ثيح

 ال مهنأ لع هنال كلذ بیس نع لأسف هريغ هل رضحأ مث هنياعو هآر ءىث نع ےب ىنلا محلأس انهو ؟ بهذ نبأ
 ىلع ةلالد هيف : ديعلا قيقد نبا لاقو ٠ زاوجلا مه نيس نأ دارأت « همم رحت موتل لب هيلع اش هل هراضخإ نوکر
 یا ام فالخ ىلع ىنيم هنآ یدنعو « رهظآ لوالاو لبق هيف هدبع امو هلزنم لا وحأ نع لاؤسلا ىف ناسنالا طبت
 ل هنأ له ىنب ىئاثلاو « ةريرب ىلع ةب قدصت ام هنأو محملا ىف الا ةقيقح مع ةنأ ىلع ىب لوألا نال , لوألا هيلع
 هنأ هيفو ٠ لوالا نيعتي لو الثم اپ راقآک اهمازلا ضعب نم هتبب لهال یدها امم نوكي نأ زئاج وه نأ نم ققحتي
 ىلع قدصت نع لِي لأسي مل ذا . ةمش هيف رهظت وأ هرعت نظي مل اذا هيلا لصاولا لاما لصأ نع لاؤسلا بج ال
 اذه متي لف ةقدصلاب ةريرب ىلا لسرأ ىذلا وه و هنأ مدقت دقو « ليق اذک ءهلاح نم الو ةر رب
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 ) ا E نا ةمالو نم 'ىتح تاكرشلا اوُحكن الو )
 ةينارصنلا حاکسن نه لس اذل تاک رم با "نا » عفان نع ثیلا ائدح یت ازم - هءدم

 در لوقت نأ نم رک أ بش كارشإلا نم ما الو « نینمژلا ىلع تاکرشلا م“رح هللا نإ : لاق « ةيدوهملاو

 < للا دايع نم دبع وهو ۽ ىسيع ابر
 ولو ) هلوت لا ةميرك ةياود ىف قاسو ۽ شک ال اذک ( تاکرشلا اوحکشت الو هناحبس هللا لوق باب ) هلوق
 تصخ اناو مومعلا لع انا رثک 96. ابايوأت ىف هدنع لات حالا مايقل ةلآسملا كح ىداخبلا تبي مو € منبعأ



 ۶:۱۷ ۰۲۸۵-۵۲۸۱ ثيدحلا

 دروآ مث . هريغو رذاملا نبا هاکح سوجلاو ناثوالا ةد.ع انه تاكرشملاب دارملا نأ فاسلا ضعب نعو « ةدئاملا اب

 «یسع امر ةْأر لا لوقت نأ نم رثكأ ايش كارشالا نم ملعأ ال هلوق و ةينارصنلا حاكن ىف مع نبا لوق هيف فنصلا
 ىبرحلا ميهاربا مزج هبو ةخوسنم ةدئاملا ةيآ نأ یر هنأ كف « ةرقپلا ةبآ موبع > دارا لا هئم ريصم اذهو

 لوق هو ةدئاملا ةيآب صح ةرقبلا ةيآ مومع نأ ىلا رولا بهذو ۰ یاس اك عروتلا ىلع هلم ساحنلا هدرو
 لوق یعفاشلا نعو . ميرحتلا لصأ ىلع تاکرشلا رئاس قبف ( ك-ابق نم باكا اوتوآ نيذلا نم تانصحلاو )

 دقو « ةدناملا ةآب ةغوسنم ةرقبلا ةبآ نأ سابع نبا قلطا و « ةدئاملا ةآ صوصخ هب ديرأ ةرقبلا ةيآ مومع نأ رخآ

 ىبأ نا جرخأ نكل ءها كلذ مرح هنأ لئارألا نم دحأ ,زع ظفحم ال رذنلا نبا لاقف كلذي ذش رمع نبا نا ليق

 هنأ ىف رهاظ اذهو « ليلق تاءاسملاو كلذ ناك : لاقو تاءئارصالاو تايدووبلا حاكن هرک ءاطع نأ نسح دنسب ةببش

 هزتنلاب مآب ناكهنأ ربع نع یورو . ةصخرلا لء مویلا نودلملا : دیبع وبأ لاقو . لاح نود لاح ةحاب الا صخ

 رهاظ فالخ هنکل اضيأ رع نبا دارم اذه نأ هريغو تماحنال امین طبارلا نیا معزو . نیمرح نأ ريغ نم نونع
 نأ هلو . دحوب نم ال بات ىلا لهأ نم كرشي نك, عنملا صوصخمت یطتقی رمع نا هب جتحا ىذلا نكد « قايسلا

 نيدلا كلذ ىف امؤابآ لغد نم نيب ةيعفاشلاك ءالعلا ند ريثك لصف دفو < مهتم هنید لدبي ۸ نم لد لا ةبآ لمحي

 ىف ثحي مدقت و « هيلع لمح نا نكي لب رع نبا بهذم سنج نم وهو « كلذ دعب وأ خسنلا وأ فيرحتلا لبق
 ةفيذح نع ءاجو « تايسوجلا ءاسنلا عرحت ىلا رولا بهذف « ناعالا بانك ىف لقره ثيدح ىلع مالكلا ىف كلذ

 نا لاقو « روث وبأ لاق هبو ةفئاطو بيسملا نب ديه نع اضيأ هدروأو ماش یا نبا هجرخأ ةرسو#جك, ىرسق هنأ

 امأو« نيوباتلاو ةباحصا ضعب نع فالخلا تو. عم عامجإ ال هنأب بيجأو « لبزتتلاو ةع اجاب جوج وه لاطب

 (انلبف نم نیتفئاط ىلع باتکساا لزنأ امنا اولوقن نأ یلاعت هلوقل باتك ل ها اوسیل سوجما نأ هرهاظف لیزنتلا

 ماکحا ةي ةقب مولع یرج ” نأ سايقلا ناک« ب اےک لما ما ىلع لد سرجلا نم ةيزجلا کو ینلا زا نکل

 حاکنل ف كلذ لشم درب لو ۰ را مم أوعبتا من سرا نم ةيزجلا ذخأ نع بيجأ نکل 6 نیباتکلا

 ىلاعت هلا ءاش نا جن ابذلا باتكىف كلذل ضرعت ىتأيسو ؛ حئابذلاو

 "نهندعو تاكرشملا ج -۹

o۲۸ناك » سابع تبا نع ءاطع لاقو . . عرج نبا ن ء ماشه انربخأ ' یوم نب "ھارا ترم -  

 دبع لهأ کرشمو « هنواتاقيو مهلئاقي برح له کرشم اوناک « نينمؤملاو هِي یبلا نم نيتل زام ىلع نوک شلا

 لح تره اذاف ءرهطتو ضرحن یتح بطخم مل برملا لهأ نم ةأرصا تّرَجاه اذإ ناکو . هنولتاق الو مهلئاقيال
 الو ؛ نار امهف ةَدَأ وأ مهم دبع رجاه ناو « هيلإ تدر حكت نأ لقاح وز اه ناف « حاکسلا اهل

 رخ رب دپملا لهأ نیکرشمل "ما وأ دبع رجاه ناو : دهاج ثيدح لثم دملا لهأ نم رک ذ مث ۰ ترجامل ام
 ¢ ماما ترو

 | ترابا عف ۾ Cor سام



 قالطا باتک - ۸ ۸

 ارج ريف « امقلطف « باطلا تب رع دنع ةيمأ ىبأ ةذبا e نا نع مع لاقو - ۷

 ابج“وزتف « اهقلطف «”ىرؤتلا _ عك نب ضايع تحن نایفس ىبأ تاب جلا ؛ءأ تناكو . نايفس نأ نب ةيواعم

 2 للا نامء ن' هلا دبع

 ىنأ نعو , ةرملا ةدغ دتعت الأ لع روهجلاو « اهردق ىأ ( نهتدعو تاكرشملا نم لسا نم حاكن باب ) هلوق
 فوطعم وه ( ءاطع لاقو ) هلوق ٠ یتاعنصاا فسوب نبا وه ( ماش انأينأ ) هلوق ٠ ةضيخب ار٣ نأ یکی ةفيلح
 هغارف دعب لاق اک « ءاطع لاقو » لاق مث ءاطع نع جرج نبا اہ ثدح ثيداحأ لج ىف ناک هنأك « فوذع ءىث ىلع
 اذه و . دهاجم ثيدح لثم هنأ نم هيلا راشآ ام هقايس دعب ىناثلا ثيدحلا ركذف « .اطع لاقو لاق » ثيدحلا نم
 دومسم ابأ نأ ابلصاحو ؛ اهنع باوجلا تمدق دقو : حون ةروس ریست ىف تمدقت ىنااك ةلع دانسالا اذبب تب دلا
 نع هذخأ امنو ريسفتلا هنم عمسا مل ريرج نبا نآ و , ىتاسارخلا وه روكذملا ءاطد نأب اومزج همی نمو ّقثمدلا
 نوكي نأ زاوج باوجلا لصاحو . سابع نا نم عسا ۸ قاسارخاا ءاطعو < فرعض نایعر : هنع ناثع هيبأ

 نوك عم ؛ لاصأالا طرش ىف هددشآ عم یراخبا ىلع قال كلذ لدم نال < نیدانسالاب جرج نآ دنع تبدحا

 اصوصخ نفلا اذه ىف الاغ لومب هیلعو « هب روپشلا ىراخبلا خيش ىنيدلا نب ىلع وه ةروک ذلا ةلعلا ىلع هبن ىذلا

 . هسفن ىراخيلا قب رط نم الإ هاج رخ مف مت یا لع مث لیعاعالا ىلع ثيدحلا اذه جرخم قاض دقو . ثيدحلا للع

 ضرع دارملا نأب روبجلا باجأو ؛ ةيفنحلا هرهاظب كسم ( ربطتو ضرحن ىح) هلوأ مضب ( بطخت ل ) هلوق
 « ابعم ارجوز رجاه ناف » هلوقو . تيبس ول امفالخم رئارملا نم !متردهو اهمالساب تراص اال « ضريح ثالث
 نم ركذ مث ) هلو . برملا لهأ نم ىأ ( مهتم دبع رجاه ناو ) هلوق . هدعب ىذلا بابل ىف هيلع مالكلا یاب
 وهو اذه دعب روك ذلا مالكا ةيلئلاب هفصو ینلا دواجم ثیدح ین نأ لمت ( دهاج ثیدح لثم درعلا لمآ
 « ىلوأ وهو دبملا لهأ ءاسنپ قاعتی رخآ امالک هب ديري نأ لمتعو ؛ « حلا نيكرشلا ةمأ وأ ديع رجاه ناو و هلوت
 هن أكف , مهئاقرأ کح مث برحلا لهأ ءاسف کح رک ذو . دبع لهأو ؛ برح لمآ : نيمسق ىلا نيكرشلا مسق هنآل
 نب دبع هلصو كلذ ىف دهام ثيدحو . مهئاقرأ کح ركذي هبقع مث , دهاجم ثيدح ىلع دملا لھآ ءاسن مم لاحا
 الغم تبمآ نإ ىأ ( متبقامف رافکساا ىلا کجاو زأ نم ءىش کف نار إل هلرق ىف هنع حبج ىنَأ نبا قرط نم ديمح
 هلوق ٠ هيلي ىذلا بابل ىف اذه طب قأيسو ؛اضوع ارقفنآ ام لثم مهجارزأ تبهذ نيذلا !واعاف شيرت نم
 تناك ) هلوق ۰ لجأ هتنب اک جرج نبا نع الوأ روکنا دانسالاب لوصوم وه ( سابع نا نع ءاطع لاقو )
 قره كلذكو , ىهذلا هعرتو فاقلا حتفی ىطايمدلا اهطبضو « خسنلا رثك أ ىف ةرفصم ةدحوملاو فاقلاب ( ةبيرق
 ريغصتلاب رثكالاو . طورشلا ىف یضالا ةشئاع ثيدح ىف ینیمشکلا اذکو . دعس نبا تاقبط نم ةدمتعم ةخسأ

 ةنبا) هلوق : حتفت دقو ريغصتلاب سوءاقلا ىف انخرش لاتو , نیبچ ولا مسالا اذه ىف نيالا نبا ىحو ؛ انهم ىذلاك ۱

 انآ ین رهاظ !ذهو « مب ىنلا جوز ةءلس مآ تخأ یهو« مورخ نر رع نب هللا دبع نب ةريغلا نبا ىأ (ةيمأ یا
 نم حیحم دنسب ىئاسفلا ف تبث هناآل رظن هيفو « ةكم حتفو ةيديدحلا ةرمع نيب ام وهو « تقولا اذه ىف ترآ نكت مل
 بل مآ تناكو » هیفن ام ملي ىنلا ج وزت ةصق ىف ةلس مأ نع ماشه نب ثراحلا 3 نحرلا دبع نب ركب ىنأ قبرط



 ۹۹ ۵۲۸۷ - ۰۲۸۹ ثتيدملا

 ابفداص ةيمأ ىبأ تنب ةيرق تلاقف ؟ بانز نبأ : لاقف لب ىنلا ءا+ « اهذخأف رامع ءاج امني بنیز عضرت
 لبقو دحأ دعب ناك ةيلس مأب لپ ىنلا عیوزت نال ادق ترجاه امأ ىضتقي اذبف ثيدحلا « رامع اهذخأ : اهدنع
 تناكوأ « لست نأ لبق أهتخآل ةرئاز ةئيدملا ىلا تءاج نرکت نأ لمتح نكل « شک وأ نينس تالثب ةيبيدحلا
 نوکت نأ اهتخآ جوز: دنع ةرضاح تناك امنوكدرج ىف سيلو « ةبآآلا لزنن نأ لبق ارد ىلع رمع ابجوز دنع ةميقم
 ركذف 4 رفاوكساا مصعب اوكسمم الو تازت ال یرهزلا نع رمعم نع قازرلا دع نأ هثدرب نکا . ةبلسم ذئفمح

 نوكي نأ لمتح و «ةرئاز تءاج املأ درب الو ةميقم تناكاهنأ درب اذبف کم هل اتناك نيت آما ربع قلطف» اهف و ةصقلا
 مالسإ رخأتو ةيلس مآ جوزت دنع ةرضاح تن اك تل یهو امهادحا مالسا مدقت ةبيرق ىمسن امهنم لک ناتخآ ةملس مال
 مأ تخأ ةيمأ ىلأ تنب ىرغصلا ةييرق «تاقبطلا» ىف لاق ذمس نبا نأ ىتاثلا اذه دي يو ء انه ةروكذملا یهو یرخالا
 ةبيرق نأ حي دنسب قاسو < مكح مأو ةصفحو هللا ديع هل تدلوف قيدصلا ركب ىبأ نب نمحزلا درع امچ وز” ةيلس
 قيدصلا نا ىلع راتخأ ال :تلاق ؛كدبب كرمأف : لاق كنم فورذح دقل م ةدش هقلخ ىف ناكو نمحرلا دبعا تلاق
 ناورم نع ةورع نع یرهزلا ثيدح رخآ ىف ةصقلا هذه ف رخآ هجو نم طورشلا ىف مدقت و « اهيلع مافأف . ادحأ
 ةبي رق جوزتف « لورج ىبأ ةئباو ةبيزق كرشلا ىف هل اتناك نيتأ ر ما قاط رم نأ انغلب ود لاق مث ثيدحلا رك ذف روسملاو

 لاق نکل هلثم رخآ هجو نم مدقتو « هيلع دئازو انه ال قباطم وهو « ةفيذح نب مهج وبأ یرخالا جوز و ةيواعم

 عقوف لورج ىبأ تنب امأو . رخالا لبق جودت امهدحأ نوكي نأب عما نكميف ,ةيمأ ن ناوفص ىرخألا جوزتو »
 ینک اهابأ نأكف « لوزج نب ورع تنب موشک مآ اهنأ ةورع نع ىرهزلا ىنثدح » نحل نبال ىريكسلا یزاغلا ىف
 یرهزلا وه ءانغلب ود لئاقلا نأ طورشلا ىف ليوطلا ثيدحلا رخآ ىف تنيب دقو « ميلا حتفپ لورجو « هدلاو ماب
 نه مہ السلسم ةحلط ىب باور نم نسح دن متاح ىبأ نبا جرخأو . ةاورلا نم هنع هلصو نم كانه تنيبو

 تنب ىورأ ىتأرها تقلط 1 رفاركمأا مصعب اوكسمت الو إل ةبالا هذه تلزت ال د لق هيب | نع ةحلط نب ىسوم
 نب ةبلس قبرط نم ىربطلا یود دقو « لورج تذب موثلك مأو ةيرق رمع قلطو باطلا دبع نب ثراحلا نب ةعيبد .
 یذب ىورأ ةحلط قاطو 5 وذلك مأ و ةبيررق رمع قلط ةبآلا هذه تلزت ۱! : ىرهزلا لاق » لاق تحل ن دمت نع لا

 نب ديعس نب دلاخ تماس نأ دعب امجوزت مث ( رفا وکلا مصعب اوكسم الو) تازن ىتح « مالسالا امهنإب ق رف ةعيبر
 هاج نم نأ ىلع ةيديدحلا ىف نيدلسملا نيبو مهناب حاصلا عوقو عم ةكم لهأ ىنإ ءاسنلا در كرت ىف فلخلو . ,یصاملا
 نهدر نم نولسم عنف كلذ نم ءاسنلا مح خس له هودرب مل مولا نيدلسملا نم ءاج نم و هودر نيءلسلا ىلإ متم

 ىتاثلاب لاق نم كسم دقو ؟ ةبآلا لوزن دنع كلذ نيبو صوصخلا هب ديرأ ماع وه وأ حاصلا لصأ ىف ناخدي مل وأ
 ىبأ نبا جرخأ دقو . نلخدي مل ءاسنلا نأ هموهفف « هتددر الإ لجر انم كيقأيال نأ ىلع » هقرط ضعب ىف عفو امي
 نم نأ انطرش ناف « انئاسف نم رجام نم انيلع در : مع ىنلل اولاق نیکرشلا ناد نايح نب ل: أم قیرط نم متاح
 نكل « عازنال اعطاف ناك تو ول اذهو « ءاسنلا ىف ناب لو لاجرلا ف طرشلا ناك : لاقف ٠ انيلع هدر“ نأ انم كانأ
 نولآس ابلهأ ءاج ترجاه امل طيعم ىنأ نب ةبقع تنب موثلك ما نأ طورشلا لوأ ىف مدقتام ثااثلاو لوالا ديوي
 (رافكلا ىلا نهوعجرت الف ) اهيف هلوق دارملاو « ةيآلا ( تازجاهم تانمؤملا ماج اذار علزن امل اهدرب لف اهدر

 ابجوز ىلع درف ؛ ةبآلا تا زثف « املط ىف ابجوز ليفأف ترجاه ةيبلسألا ةعيبس نأ هماكحأ ىف عالطلا نبا ركذو



(eقالطلا باتك- ۸  

 وهو هلو ی دەس ۳ تام لا ةعدس نآ حملا ف ۳ اذه لكشتساو 1 اهدرب مو اهلع قفنآ ىذلاو اهرب

 ۳ لوس نوک نأ عملا نكي و اهجوز ةرجو امر ترم انا لع لاد هناف 0 عادولا وی £ اردب دوش نا

 دقو ؛ ذوب لإ مل رخآ هع درت ملو !ماط ىف ءاج ىذلا جوزلا نوکر و ؛ ترجاه نأ دعب ابجوزت اء] ةلوغ

 ةصقلا هذه ىف راغکاا ءال نم رجاه نم ةدع ءاسأ طورشلا لوأ ىف تراذ

 دلاخ نع ثراولا "دبع لاقو ۰ "فرا وأ یا تغ ةينارصنلا و کر شما تلسآ اذإ بسا نكت ۲

 غئاصلا بها را نع داد لاقو . «هيلع تمرح ةعاسب اهجوز لبق ةينارصنلا تملسأ اذإ » سابع نبا نع هم ركع نع

 یه ءاشت نأ الإ ءال : لاق ؟ "هتأرما یهآ “دملا ىف اهجوز رسا أمثت تَءلاسأ دمملا لهأ نم فارما ن نع كاطع لمس

 ١ 1 0 و ھه ا لاقو 6 جا ةددلا ىف رویم دهاحم قادصو 00

 اا نييسلا ىلإ تءاح ۳ رشا ند "0 ءاطمأ تب تلق جرج نبا لاقو : : اهماع هل ليبسال تناب رخآلا

 لاقو ۰ دملا لهآ نيبو للص ىبلا نيب كلذ ناك ا] ءال :لاق ؟ ( اوقفنأ ام موتآو ) ىلاعت هلوقل اهم اهجوز
 « شررف نيبو للي ینا نيب رحلص ىف هك اذه : دوا 0 ٠ ۳ می

3 3-5 4 2 

 ىتثدسرذنلا 7 مارب لاقو . ع باهش نبا نع ليف نع ثيللا انثادح ريكب نب تحب اشو - ۸

 تلاف علك 'ىب ۳ لا یبلا جور مع نا یر شاع ا ی هور ۶ یلربخآ تابش؟ نا لاق سنوب ین يل بهو "نا

 "تانمولا اج اذإ اوما نذلا ا | ۳ / یلامت نا لوقب " نمنح : ىنلا یا "نرجاه اذإ ”تانمؤلا و كتناكو

 ٠ ناكف « ةنحاپ " رفآ دقف تانمولا نم رطرشلا اذه. فا ن وذ ةشئاع تلاق ٠ ةيألا رخآ 1 ىلإ "نه ونحتماف تا ا

 تنم ام لاو ال . نکتمیاب دقف نةلطنا : لب هللا لوسر نه لاق نطوق نم كااذب نر اذإ هل لا لوسر

 اسم الإ ءاسنلا ىل لا لور ”ذخأ ام هاو « الكلاب نپمیاب هنآ ريغ ءطق قارما دی هيو هلا لوسر دي

 4 امالک ٠ "نکتمیاب لو : نوملع ذخأ اذإ نه لوقي 04 هللا هما

 لاثم وهو ةيناوصنلا ركذ ىلع رصتقا اذک ( ىب هلا وأ ىذلا تعت ةينارصفلا وأ ةکرشلا تیلسا اذإ باب ) هلوق

 كلاب مرحي لو كلذ ىف لوقنلا رثآلا ظفل ىع'ر هنأكو « لمثأ ناكل ةياتکل اب ربع ولف « كلذكةيدوهللاف الإ و
 0 جلاب مزال المح ناك اذإ محلا ليلد نأ هتداع ترج دقو « طقف لاؤ دروم ةمجرتلا دزوآ لب 6 هلاكشإل

 « رايخلا اه تبني وأ ؛ اهمالسإ درج« امهنيب ةقرفلا عقن له ارجوز لبق ةأرأا مالسإ كح نايب ةمجرتلاب دارملاو

 لوطي ليصافتو دوشم فال هسفو ۹ امم ةقرفلا تمقو الاو حاکسالا رمتسا لسا ناف ةدعأأ ف فتو ۳

 وه ( دلاخ نع ثراولا دبع لاقو ) هلوق . هنيب أس اک مالالا درج عقت ةفرفلا نأ لا ىراخبلا لیمو « حرش



 ثيدحلا ۵۲۸۸ ١

 نب دابع نع ةبيش فآ نبا جرخآ نکلا « ثراولا دبع نعالوصوم ىل عقب مل سابع نبأ نع ةمرکع نع ءا ذم ا
 لوخدلا ق ماع وهو ( هیلع تمرح ةعاس4 امجوز لبق ةينارصنلا یلسآ اذا ) هلوق . همن ءاذحلا دلاغ نع مارعلا
 كلمأ ىبف ه ةبيث ىبأ نبا ةاور ىف عقوو . دارملا ف حيرصب سیل « هيلع تمرح » هلوق نکل و « اهريغو ام

 تحت نوكت ةيئارصنلا وأ ةيدوهما ف سابع نبأ رع ةمركع نع بوبآ قيرط نم ىواحطلا جرخأو « اضن
 (دواد لاقو) هلوق . جيس هدنسو « هيلع ىلعي الو ولعو « مالسالا امهتيب قرش » لا لساف ىلارصللا وأ ىدرولا

 ( ءاطع لكس ) هلو ٠ نویم نا وه غئاصلا ييهاربأو ؛ تارفلا نإ ورمع تا رفلا یا مسأو « تارفلا فأ نبا وه

 ءاشت نأ الإ « ال : لاق ؟ هتأرما ىهأ ةدعلا ىف ابچوز لسا مث تيلسأ دبعلا لهأ نم ةأرما نع ) حابد ىنأ نا وه
 عشت ةقرفلا نأ ىف رهاظ وهو < هانعع ءاطع نع رخآ هجو نه ةبيش ىنأ نبا هلصو ( قادصو لا دچ حاکسنپ یه

 نم یرطلا هلصو ( امجوزت# ةدعلا ىف لسا اذإ دهاجم لاتو ) هل . ةدعلا ءاضقنا رظتتت الو نيجوزلا دحأ مالساپ

 وهو « یراخباا مالک هناف ىضاملا لوقلا هرابتخا ىف رهاظ اذه ( حلا هللا لاقو ) هلوق . هنع حجت ىلأ نبا قيرط
 بابلا ف سابع نبا نع هتیاورا رهاظلا ف ضراعم وهو « بابلا اذه ف روكذملا ءاطع لوق ةيوقتل هنم لالدتسا

 ىتح بطخت مل» هلوقب ديرب نأ لمتحي اک هنآل امهنإب عملا نکی و « ربطتو ضیحت ىتح بطخت ۸ » هلوق یهو هلبق ىذلا
 ةدنعلا نوكحا وه اما ةبطخلا ني نأ اضيأ لمتحم امدع ىف تمادام اچ وز مالسا راظتنا « ربط و ضیحت

 ءاطعو اذه ىف سابع نبا لوق رهاظبو « ضداعت نیز نيب قییال ىناثلا اذه ىلعف « ةدملا ف تمادام بطال

 لهأ طرشو « ىراخبلا حنج هيلاو رذنملا نبا هراتخاو روث وبآ مهقفاوو ةفوكلا ءابقفو ىدرثلاو سراط لاق
 لوقبو « مالسالا راد ىف امم انک نإ عنتمیف ةدملا كلت ىف مالسالا امجوز ىلع ضرعي نأ مرقنا و نمو ةفوكلا

 حتفلا ماع لسأ ال نامفس نآ ةصّقب یعفاشلا جتحاو « كيبع وبأ و قع)و دمحأو یعفاشاو كلامو ةدا لاق دهاجم .

 تاب دنه هتارما تذخأ کم لغد امل هناف « ىزاغملا ىف مدقن اک حت فلا ىف کم نیملساا لوخد ةليل ىف نا روظلا رمي

 اذکو .دقع دیدجت ركذالو امپنیب قرفی مو دعب تماسأف مالسالاب !ملع راشأف همالسإ هيلع تركنأو هتيحلب ةبقع
 تددج ةنأ لقنپ لو امهريغو لبج ىبَأ نب ةمركعو مارح نب مکحک مهلبف مواد تبلسآ ةباحصلا نم ةعام عقو
 نأ ىلع رثك الا دنع لوم هنأ الإ « كلذ ىف مهتيب فالتخا ال یزاغلا لهأ دنع رومشم كلذو ؛ محک دوقع
 :لاق ىرهزلا نع « أطوملا » ف كلام جرخأ ام امأو « هلبق تيلسأ ىتلا ةأرملا ةدع ءاضقنا لبق عقو لجرلا مالسا
 نيلوقلل لمتحم اذبف « امجوز نيبو اهب اهترجم تقرف الا برحلا رادب مقم ارجوزو ترجاه ةا سا نأ انغلبإ مل
 اممفنصم ىف قازرلا دبعو ةللس نب داح جرخأو . ةفوقوم نوک نأ لمّحيو ةعطاق نوكت نأ لمتحم ةقرفلا نآل
 تءاش نإو هتقراف تءاذ نإ رع اهریغ هناما تملسأ ايئارصت نأ ىمطخلا ديزب نب هللا دبع نع حیح دانساب
 مالسالاب (هيحاص امهدحآ قرس اذاف اممحاکن ىلع امه : الأ نييسوم ىف ةدانقو نسحلا لاقو) هلوق . هيلع تماقأ
 دقف هبحاص لبق امهدحآ سا ناف و ظفاب هنع حي دنسب ةبيش ىلأ نبا هلصوف نسما رثأ امأ . (اماع هل ليبسال)

 ةبش ىبأ نبا هلصرف ةداتف رثأ امأو , هنم تناب دقف د ظفاب هنع حيك رخآ هجو نمو « حاكنلا نم امهنيبام عطقنا

 نع اضيأ ج رخأو « ةيطخي الإ اماع هل ليبس الف مالسالاب هيحاص اهدحآ قيس اذاف و ظفلب هنع حيك ددسإ اضيأ

 تءاج نیکرشلا نم ةأيما ءاطما تلق : خرج نبا لاقو) ِهلوق ٠ كلذ وح زيزعلا دبع نب سمع بانكو ةمركسع



 قالطلا باتک - ۸ ۲
 ام مونآو إل ىلاعت هلوقل) هلوقو . واو دیفب ضامیآ رک اسع نبا ةياور ىف عفو ( امم امجوذ ضوامیآ نيبلسملا ىلإ
 ءاطعل تلق : لات جرج نا نع قازرلا دبع هلصو . ( دیمآ لهأ نيب و 2 ىلا نيب كلذ ناك ال لاق ( اوقفنآ

 عطقنا دقو : داز و ىتألا دهاجب لوقوح ىرهزلا نعرمع» نعو « ءا وس هرکذف كرشلا لهأ نم ةأرما موبلا تيأدأ
 هلصو (شیرف نيب و ےل ىنلا نيب حاص ىف هلك اذه دهاجم لاقو) هلو . ”ىثب ام ابج وز ضواعي الف حتا مو كاذ

 نم : لاق ١( وقفنأ اماولأسيلو ؛ متقفنأ اماولأسا و ىلاعت هلوق ىف دهاجم نع حیجت ىبأ نبا قيرط نم متاح نأ نبا

 ىلا رافكلا جاوزآ نم بهذ نمو « نهوکسلو یاقدص رافکلا موطءيلف رافكملا ىلا نیلسلا جاوزا نم بهذ
 هجو نم طورشلا رخاوأ ىف مدقت دقو ؛ شيرق نيبو سم ینا نيب ناك لص ین هلك اذه « كا ذكت غار دمع باصأ

 المعي نأ اوبأ ىأ « ممجاوزآ لع نولسملا قفنأ ام اورقي نأ اوبأ ال رافکلا نأ انغلب : لاق ىرهزلا نع رخآ
 كرشملا مجوز ىلإ نول سما اهدرب مل ةلسم نیلسلا ىلا نيكرشملا نم تءاج اذا ةأرملا نأوهو ةبالا ف روكذملا عحلاب
 نأ نوكرشأا ىفأو < مثوطعأو كلذ نولساا لئتماف  هسكعب اذکو هوحن و قادص نم اما قفنأ ام هنوطعي لب

 ءیش کناف ناو إل تارت اذیلف « اهلع قننآ ام لسلا ابجوز اوطعي مو ةكرشم مهیا تءاج نم اوسبغ كلذ اوت
 . رافكلا ىلا رافكلا نم ةتأرما ترجاه نم ىلإ نولسلا یدژیام بقعلاو لاق ( متفامف رافکلا ىلإ کجا وزآ نم
 نيكر ثلا ىلا نينمؤملا جاوزأ نم ةأرعا تیهذ ولف ر هيفو ىرهزلا نع سنوي قبرط نم ىربطلا رثآلا اذه جرخأو

 نم نيكحرشللا لع هردرب نأ اورمأ ىذلا مويديأب ىاللا بقعلا نم اماع قفنأ ىلا ةقفنلا ارج وز ىلإ ن ومواا در

 ىف عقوو « مهل قب ناک نإ الطف نیکرشلا ىلإ اودر مث نرجاهو نمآ ىتاللا مبجاو زا ىلع اوةفنأ ىنا مهتاقفن
 نأ هانعمو « نرجاه قتاللا رافکللا ءاسن قادص نم قفنأ ام نیلسلا نم جوز هل بهذ نم ىطعي نأ ساف » لصالا
 اذهو « تالا تاتدص نم تاف ام ضوء تاک رشلا تاتدص ند مبصا ىأ £ متيقامف ۸ هلوف ىف روكذملا بقعلا
 نکا« ىربطلا هجرخأ اک نيعب اتلا نم ةعامج حرص هبو . ام اوطعاف ةميزغ متبصأ ىأ دهاجم لاقو « ىرهزلا ريسفت

 ادحأ نا مع امود روكذملا ربا رخآ ىف هرقو . نسح لمح رهو ؛ ”ىث ىلوالا ةرجلا نم لصحم 1 اذا ام ىلع هل

 نآ ةهقأأ نوءضد نال 6 ةصقألو بالا اع تاد ام رهاظ هدرب ال ىلا اذهو € اهناعإ لول تذت را تارچ املا نم

 نوکت نأ ريدقت لعف « اهلع قفنأ ام للا اپجوز یلعم: نأ ىبأف رفاکلا امج وز ىلا تیهذ نیلا جاد زأ ضمب "
 وأ ¢ "لم تاہارعالاک تارجابما ريغ نم كلذ ام عقو ند نوك لءتحيف تارجايملاب ص وصخ قلا ةيلس

 ةياور هدیورو « رافکلا ىلا هنم تب روف الثم لسم تحت تناكاذإ ةكرشملا ةأرملا ف تلزت نرکتف همودع ىلع رصحلا
 ( مجاوزأ نم*یش کناف نإو ) ىلاعت هلرق ىف نسحلا نع ثعشأ قيرط نم متاح ىف ! نبا جرخأو . ةيضاملا سو
 تلا مش 0 اهريغ شارف نم دا ما دا لو 6 ىف لجر ابج وف تدا را نايفس ىبأ تب ملا مأ ف تل زن لات

 مأ تخأ ىف كلا ما نال « یرهزلا ثيدح ىف روكذملا رصحلا نم ىنثتسا اذه تبث نإف « اوماسآ نيح فيقث عم
 تناك اا هقايس رهاظو « منغ نإ ضايع تح تناك اب سابع نا ثيدح ىف مدقق دقو ٠ کس ىنلا جوز ةبيبح

 هقا دبع ارج وزتف كلذل اهقراف مغ نب ضايع نأو ةكرشم 4 رفاوكلا مصعب | وكس# الو ل لاعت هلوق لوزت منع
 ام یش لا بابل ةمج رغ لصأ نم ىراخيلا درطتسا : ( هب ( 5 نسا ةياور نم حصا اذبف ۰ نه نامع نبا

 يش کناف ناو لامت هلوقب ةالا ىف املا راشاا ةض و اعلاب قلعت اعف .اطع رثأ ركذف « ناحتمالا ةبآ حرشب قلعتي
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 ىذلا دبعلا كلذب اصاخ ناك كلذ نأ ءاطع یودل یوفلا دماج رثأ ركذ مث ( متيقامف رافتكلاا ىلا کجا وزأ نم

 تقولا كلذ ىف عفو ىذلا نأ ىلا كلذب راشأ هناکو , حتفلا موي عطقنا كلذ نأو شب رق نيبو نيملسملا نيب عفو

 صاصتخا نم راثالا هذه هيلع تلد امل خوسنم ةدعلا ىف تمادام همالس] راظالال كرشملا تحت ةیلسلا رب رقت نم

 دقو « ةدعلا ىف ىهو للسأولو الصأ كرشملا امجوز تحت رقنال نأ تالسأ نميف كلذ دعب کما نأو « كل وب كلذ

 نيصحلا نب دواد ىنثدح» لاق قمسإ نب دمع قي رط نم دحأ هجرخأ اهدحأ : ناضرامتم نائيدح ةلأسملا لصأ ق درو

 نينس تإ همالسا لبق اهمالس] ناكو صاعلا ىنأ ىلع بئيز هتنبا در ل هقا لوسر نأ سابع نبا نع ةمركع نع

 هحوصو <« هدانسار ساب ال یذهرثاا لاتو  قئاسنأا الإ نئسلا باعا هج رخأ و «ائيش ثدح لو لوالا حاكتلا لع

 دارملا نأ ىلع هنيب عج فالتخا وهو « ثالث دعب » ىرخأ قو ء نیتنس دعب » موضعإ ةلاور ىف عقوو < اجلا

 ال قاطأف هئادف ىف کم نم بذ: ز تاسرآف ردبب رسآ هنأف یزاغلا ف نيب وهو همالسإو بایز ةر# نيبام تسلاب

 لع هلرقب حيحصلا ثيدحلا ىف ةراشالا هيلاو : كلذب هل قوف بئيز هل لسرب نأ هيلع ال ین طرشو , ءادف ريغب

 مم لح نه الز ىلاعت هلوق لوزت نيبام ثالثلا وأ نیتنسلاب دارااو « یل قوف یدعوو « ىنقدصف ىنثدح م هقح ىف

 ةاطرأ نب جاج> ةياور نم هجام ناو ىذمرتلا هجرخأ یتاثلا ثيدحلا . !ررشأو نيتنس امهنيب ناف اسم همودقو :

 حاکن و ديدج ربع عيهرلا نب صاعلا ىبأ ىلع بنیز هتنبا در ىنلا نا » هدج نع هيبأ نع بيعش نب ور نع

 نعو ق#] نبا نع نيثيدحلاب ثدح هنأ نوراه نب دیز نع جرخأ مث . لاقم هدانسا فو : یذمرتلا لاق « ديدج

 لمع ديرب « بيعش نب ورع ثيدح ىلع لمعلاو «ادانسا ىوقأ سابع نبا ثيدح : ديزي لاق مث ةاطرأ نب جاجح

 نينس تس دعب هيلا اهدر نأ ىلا كلذب راشأو , هبجو فرعيال : سابع نبا ثيذح ىف ىذمرتلا لاقو . قارملا لهأ

 تح ةلاسملا ريرق: زاوج ىلا دحأ بهذي ملو « ةدملا هذه ةدملا ف قبت نأ داعبتسال لكشم ثالث وأ نيتتس دعب وأ

 نأ ىلا راشأو « ربلا دبع نبا كلذ ىف عامجالا لقن نمو« اهتدع تضقنا ىتح اهءالسإ نع همالسإ رخأت اذا كرما

 نعو ىلع نع لرقم وهو ام دق هيف فالخلا توش بة ءتو « روكا عاجالاب هدرو هزا وب لاق رهاظلا لهآ ضع

 یعیاطلا باجأو « ةفينج ىنأ خيش داح ىتفأ هبو « ةيوف قرطب مع ةبيش ىبأ نبا هجرخأ یعخنا ھارپا

 روشأو ناتنس یه امنإ ةدلا تناك اذ ای الو هب ابلاغ ةداعلا رت ۸ نإ و نکع ةدلا كلت ىف ةدعلا ءاقب ناب لاکشالا

 ىف دمتعیام ىلوأ وهو « قییبلا باجأ اذه لصاح و . انابحآ ةلع ضراعل ءارفالا تاوذ نع *ىطبي دق ضيحلا ناف

 « بيعش نإ ورع ثيدح نم حصأ تماہع نبا ثيدح نأ ىراخبلا نع «درفلا للعلا » ىف ىذمرتلا ىحو . كلذ

 ناطقلا یخ نع حاکنلا باتک ىف دص وآ هرکذام یهو كلذ نم دشآ ةلع هل و « ةاطرآ نب جاجح سیلدت هدلعو

 دغب دمحأ لاق اذکو : ادج فبعض یرزلاو یرررلا نو هل امتإو بيعش نإ ور نم هعمسو مل اجاجح نأ

 دبع نبأ حنجو . لوآلا حاكتلا لع ارئآ امجا حیحصلاو : لاق ء اثیش هثيدح ىواسإال یرزعلاو : لاق ؛ هحرخت

 نأو بیهش ن ور ثيدح هيلع لدام ثيدح حیچر لا ربا
 نيب عمجاو : لاق هفل اال سابع نبا ثا دح

 ىنعم نأو ؛ هطورشب ىأ « لوالا حاکنلاب د سای نبا تبدح ىف هلوق لمح , امهدحأ ءاغل] نم لو نيثيدحلا
 _ حرص دقو « لوصالا هدضغت بيعش نب ورع ثيدحو : لاق  ائيش كلذ ىلع دز مل یا « ايش ثدح مد لوق

 یکسلا نایع نبا بهذم هديؤيو « لمتحا ذخألا نم ىلوأ عیرصااب ذغال ديدج ربمو دیدج دقع عوقوب هيف
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 ةتبا" نالا ىف هنع ةجرحلا ةياورلا تناك نان « بیعش نب ورع ثيدح هيلع لد ال قفاوم هن اف بابلا لوأ ىف هنع
 اذطو « دهاجو ءاطمك هعابتأ نع كلذ ءاچ اک دملا كلذ صاعلا ىبأ ةصق ىف عقوام صیصخت یرب ناك هلعلف ٠

 ةخسن هذه : سايع نبا ثيدح دائسإ ىف لاف ىناطخلا نأ ىلع « ثيدحلا كلذ ىف هنع ءاجام رهاظ فالؤ یفآ
 ىو : لاق : ةمركع نع نيصحلا نب دواد ةياور نم هنآ ىلا ريشي « ثيدحلا ءاملع نم هريغو ىنيدملا نب ىلع اهةءض
 اوحجر ةع الا نأ ريغ « ىفانلا ىلع مدقم تبثلاو ء نمابع نبا ثيدح ىف تسدا ةدايز بوعش نب ورع ثيدح
 |( بيعش نب ورع تیدح ىلع سابع نبا ثيدح دانسإ يجر دمتملاو ۰ ها سابع نبا ثيدح دانسإ
 خودم شایع نبأ ثيدح نأ ىراحطلا یعداو . نکس هچ و ىلع سابع نبا ثيدح لمح ناكمالو « مدقت
 نو كلذ ا قاطأو ىدتفا م اف رسأ ال ردب نم هعوجر دعب صامعلا نآ لو هتنبا در رس ىلا نأو

 وه اک هثادتفا ىف تاسرآ ىلا یهو ؛ 2ك« هدنع ةرفتسم تناك« اهنآل لوؤ» وهف هند تبث ناف , رظن هبقو ىرهزلا
 طرتشا قاطأ امل هنأ تباثلاو . معرحتلا لبق كلذ ناكو . اهرقأ « امدر ه هلوق ینعم نوكيف « ىزاغملا ف رومشم
 نيب عمج هنأ مماحصأ ضعب نغ ىواحطلا ىح مث . همالسا دعب ةقيقح هيلع اهدر اهو« مدقت اک لعفف اهاسرب نأ هيلع
 كلذلن ازماج ناكنأ دعب رافکسلا حاكن رحت ىلع علطا دق ناک ورمع نب هللا دبع نأ یهو « یرخآ قيرطب نيثيدحلا
 نظيال هنأ بقعتو «لوالا حاکل اب اهدر» لاق كلذلف كلذ ىلع سايع نبأ علطب ملو ,ديدج حاكتب هيلع اهدر» لاق

 هيلع هبتشب نأ سابع ناب نظي فيكو « هفالخ سالا نركي دق ءیشب ءانبلا نأ ىلع ءانب محي اومرج نأ ةباحصلاب
 ةمل ملا رارقتسا م رم وهور وك ذملا محلا ىلع هعالطا یه هنع ا قرط نم لوةنلاو ةنحماا ت لوزن

 رهد دعب هب ثدح ىتح هدعإ هماع هایتشالا رارتسا زج 1 و ىلا نمز ىف هيلع ههايتشا ردق ولف« رفاكللا تحن

 ثيدح حیجرت نیر دملا نيذه ىف كلاسا نسحأو . هرصع لهأ لعأ نركي نأ داكي هب ثدح موب وهو« ليوط

 نم عئام الو ؛ ضاملا ىبأ مالسإو مرحتل ةيأآ لوز نيب اف ةدعلا لواطت ىلع هلمحو ةع الا هحجر اک سابع نبا
 « اذک دعب هيلا اهدر » هلوق نا : هصخلم ام لاقف مزح نبا برغأو . زاوجلا ناطم نع الضف ةداعلا تبح نم كلذ
 . كرشملا ىلع ةملسملا جرحت لزن نأ لبق كلذو « ةيبيدحلا لبق تاك صاعلا ىبأ مالساف الو « امهنيب عج هدام
 كل دقو . ميرحتلا ةيآ لوزن دعب ةندطا ىف ناك همالسا نأ ىذاغملا لهأ هيلع قبطآ امل فلاخ وهو معز اذكه
 لاقو : لاق مدقتام ضبب رکذ دعإ « ريثك نب دامال ةيوبنلا ةريسلا د 5 تأرقن رخآ اكداسم هيف ن رخأتملا ضعءإ

 تيلسأ اذ) ةاراا نأ هنم دافتسي امو ء اهدقع ددج لاق نم ةياور فعضو « اهتدع ءاضقنا رهاظلا لب نو رخآ
 مسی نأ ىلا صبرت وأ هريغ جوزتت نأ نيب ريختت لب كلذ درجع خسفنیال ابحاكن نأ امجوز مالسإ رخأتو
 ناف » هلوق موع ىف بابلا ثر دح یف عفو ام كلذ ليلدو « جوزتت ملام همجوز اهنأ هلصاحو « اجماع هدّقع رمتسیف
 ةدشا هنابب و ناحتءالا نأش ىف ةشئاع ثيدح ىراخبلا ركذ مث . لعأ هاو « هيلا تدر حکش نأ لبق مجوز رجاه
 نب ميهاربا نع هلصو هنأ دوعسم وأ ركذ ( بهو نبا ىنثدح رذنملا نب ميهادبأ لاقو ) هلوق . ةلأسملا لصأب هقلعت
 ناف « سأوب ةءاورك ىراخبلا ف ظفللا ىنأيسو رذذملا نب ميهاربا نع ,تايرهزلا» ىف لهذلا اضيأ هلصو دقو «رذنملا
 « طورشلا لوأ يف تمدقتف ليقع ةءاور ظفا :ls كلذك ب هو نبا نع حرسلا نب رهاطلا نآ نع هجرخآ الم

 نم یآ ( نرجاه اذإ تانمؤملا تناك) هلوق . اهفلاضتال بابلا ىف ةر وکلا ليقع ةياور نأ ىلإ ليعامسالا راشأو
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 رهاظ ىلا عجري امف نام الاب قلعتي ايف نهربتخي ىأ ( ىلامت هللا لوقب نهنحتم ) هلوق ۰ حتفلا ماع لبق ةئيدملا ىلا 15

 عمج (تارجاهم) هلوق ۰ (نوتاعراب لعأ هللا ) ىلاعت هلوتب ةراشالا كلذ ىلاو « بولقلا ىفام ىلع عالطالا نود لاحلا

 هتماقاو ةيرقلا ىلا ةيدابلا نم ىودبلا جورخ ةرجملا لصأ : ىرهزالا لاق « ةيضافملا ميلا حتفب ةرجارملاو ةرجامم

 اهرخآو اهنيعب ةبالا لمتحم (ةيآلا رخآ ىلا) هلوق ۰تاملسم ةنيدملا ىلا ةكم نم ةوسنلا جورغ اره ام دارملاو ءاجب

 لئاوأ ىف مدقت دقف « دمتمملا وه اذهو ( ميحد دوفغ) اهرخآو ةصقلا ةيالاب ديرب نأ لمتحو (ميكح ملعهنار)

 یترخأن ةورع لاق و ناورمو روسلا نع ةورع نع هثيدح بقع بارش نا نم هدحو ليقع قيرط نم طورشأا

 دوفغ - ىلا - تارجاهم تانمؤملا مءاج اذإ اونمأ نيذلا اهيأ اي : بالا هذهب نونحتمي ناك علب ہا لوسر نأ ةشأاع
 لوصوم وه (ةشئاع تلاق ) هل ۰ ةحتمملا ريسفت ىف یرهزلا نع یرزلا ىخأ نبا ةياور ىف عفو اذكو « ميحد

 نم حضوأو « ناميالا طرش ىلا ريشإ (ةنحلاب رفآ دقف تانمژلا نم طرشلا اذهب رقأ نف) هلوق . روکنا دانسالاب

 ادحم نأو هللا الا هلإ ال نأ ندبشي نأ نجناحتما ناک و لاق نمایع نبا نع وعلا قیرط نم ىربطلا را اذ اذه

 تجرخام هللاو : نون>:« ناک » سابع نبا نع رص ىنأ قيرط نم رازلاو اضيأ یربطاا هجرخأ ام امأو «هللا لوسر

 الإ تچرخام هاو < اند سالا تجرخام هللاو «ضرأ ىلا ضرأ نع ةيغر یچرخام هاو ء جدز ضب نم

 بضف نم ناک ناف « نہ ءاج اع نهولأساف » هظفل و اذه وحن دهاج نع حيجن ىبأ نبا قبرط نمو « هلوسرلو هلل ابح

 نفلحتسپ نأ نیتنحم تن اک ةدانق قي رط نمو « نوجا رزآ ىلا نهوعجرأف “موب لو هريغ وأ هطخس وأ نيجاوزأ ىلد

 ةياور ىنانيال كلذ لكف « نهتم لبق كلذ ناق اذاف . هلهأو مالسالا بح الا نكجرخأ امو ٠ زوشن نكجرخأام هللاب

 دةف ) تیدحلا رخآ ىف اهو ةب كلذ دمب هتنيب ( نكتمياب دقن نقلطنا ) هلوق ٠ اهركذي ما ةدايز ىلع اهلا هتشال ىفرعلا

 « ديلا ىلع ديلا برضب عیب الو هب ابی امالكو ةروكذملا ليقع ةياور ىف عقوو . هلوقي امالک ىأ (امالك نكيمباب
 ىف ليقع ةياور ىفداز « طق ةأرما دي جلب هللا لوس دي تسم ام  اهوقب كلذ تخوأ دقو «لاجرلا عباابي ناک اک
 ءاسنلا ىنأ یتح» هيفو سابغ نبأ ثيدح عضوم ريغ ىفو ةاحتمملا ريسفت ىف مدقت دقو . مالكل اب نبعيأب هنأ ريغ ةميابلا

 نهنم ةأ سما تلاقف ؟ كلذ ىلع نن : غرف نيح لاق مث . ابلكةبآلا - كنه ابي تانمؤملا كءاج اذإ يناا ام اي : لاقف

 . ةنلحامملا ةروس ريسف# ىف قوتسم كلذ نايب مدقت دقو « هدر ىلا تراشأ ابلعا و « كلذ فاع دقام درو دقو « من

 « هخسأ ىلع عاجالا میضعب یعدآ لب « خوسنم ليقف : تانمؤملا نم رجاه نم ناحتما كح رارمتسا ىف فلتخاو

 عا لاو

 : یلاعت هلا رلوق سا - ۱

 اومجر : اوءاف ناف ( مبلع ميم  هلوق ىلإ  رهشأ ةمبرأ صبر مهماسن نم ناو نذل )

 كلام نب سن حس هنأ ليوطلا ديم" نع "نایلس نع هيخأ نع سيوا ىبأ نب ليعامما ازم - ٩
 تلزت مث نيرشعو است هل ةبرشك ىف ماقأف "هجر "تكسفنا تناكو « هئاسن نم هلي للا لوسر ىلآ » لوقب

 ۱ « نورشعو مسن ”رهشلا : لاقف « ارهش "تل هللا لوسر اي : اولاقف
 ىرابلا جد © 4 6 60 ۱



 قالطلا بأتک - ۸ ۳۹۱

 ىذلا ءالبالا ىف لوقي ناك امهمع "لا یفر رم نبا ناد رمفان نع ولا انث دح ةبيتأ اش - ۰

 « لجو رع هللا رمآ اک قالطلاب مري وأ فورعملاب كسب نأ الإ لجألا دعب دحأل لع ال : یلامت هللا یمن

 (یتح فق وی ررهشآ ةعبرأ تضم اذإ » رع نبا نع عفان نع كلام یندح لیعام| یل لاقو - ۹۱
 » قلل 'ىّتح ”قالطلا هيلع ملی الو « قاطی

 « اب یبلا بامسأ نم الجر يشع ىنثإو ةثئاعو ءادركدلا ىبأو لعو نابع نع كلذ ركذيو
 ةع رک ةياود ىف قاسو « رثكالل اذنك ( رهشآ ةميرأ صبرت مهئاسأ نم نولوي نيذلا ىلاعت هللا لوت باب ) هلوق

 هلوةدعب ىسنلاو رذ ی ال عقوو . حلا یلاعت هلوقو ءاليالا باب : « لاطب نبا حرش »ىف عقوو ٠ ( ملع عيسا ىلا
 ءنب ءاف ؛ نيبلا نع اوج ر یا اوماف ناف : لاق ةبآلا هذه ىف هلا ةدیبع ىبأ ريسفت اذهو . اوعجر : (اوءاف ناف ١
 ديمس نعو ؛ ةبالق فآ نع هلثمو « ناسللاب عوجرلا "نا : لاق ىعخنلا هاربا نع ىربطلا ج رخأو . ها !ءويفو ايف
 نمو . عاملاب هريغ قو « عاما نع عنام هب نمل ناسللاو بلقلاب عوجرلا ءىفلا : ةمركعو نسحلاو بيسملا نا
 هتأرما ماكيال نأ فاح نإ ۽ اضيأ بيسملا نب ديم قيرط نمو ؛ هلثم ةمقلع مهثم دوعسم نبأ باحصأ قيرط
 نبا نع م.قم نع محلا قيرط نمو . لومي سيلف !مملکنال وهو اهعماجي ناک نا الا « ءاليإ وہف ارپش وأ اموي

 : ىربطلا لاق . ةيوق مع كلذ لكب دمناسالا و « هلثم یشاو ريبج نب ديعسو قورس نعو « عاملا ءىنلا : سابع

 : لاق نمو , عاجلا لعفب الا «یفیال : لاق عاجلا كرتب هصخ نف  ءاليإلا فيرعت ىف مهفالتخا نم اذه ىف مهفالتخا
 هعوجر لب « عاجلا ءىفلا ف طرتشي مل كلذ وحن وأ اهءوسي وأ ارظیخب نأ ىلع وأ امءالك كرت ىلع فاحلا ءالبالا
 هب راضي نأ ديري اف هقاب ءرملا فاحي نأ الا ءالبإلا نوكي ال : بارش نبا نع لقنو . هلعفيال نأ فاحام لعقب
 ءالب ال : ةفئاطو نسلاو سابع ناو ىلع قيرط نمو ء ءالب] نکی ۸ رارضالا دصق مل اذا « املازتعا نم هناما

 قيرط نمو . ءاليا الف ةليغلا نم اهم عضرب ىذلا دلولا ىلع فوخلاك بإب اهأطيال نأ فلح اذف , بضغ ق الإ

 كنلک نا هتآرمال لاق نميف ملاسو مماقلا قیرط نهو : ءالبا ىبف هنأ ر ما نيبو لجرلا نيب تااح نيم لك : يعشلا
 نب ديزي قيرط نمو ٠ قااط ىبف ةنس لبق اهملك ناو « تقلط الکی ماو .بشأ ةعبرأ تضم نأ : قلاط تنأف ةنس
 : لاق . ابلکا امو تجرخ دقل : لاق ؟ قلخلا ذثیس اب ىدبعل , كتأرما تامفام : هل لاق نءابع نبا نأ مصالا
 یی نولوي نيذلا ارق هنآ بمك نب يآ قيرط نمو . ةقرلط# ىف تضم ناف رهشأ ةعبدأ یو نأ لبق اردا
 : هر دقت فذح هيف لب هريغ لاقو . ىلع ین, «نهد و ‹ ماس ىلع ريدقتلا : ءارفلا لاق « نومي €( ماس

 نزو فیفخلاب ابالآ عمجاو 2 نيولا یهو ديدشتلاب ةيلآلا نم نتشم ءالرالاو « ماست نم عاذتمالا ىلع نومسقب

 : رعاشلا لاق ؛ اياطع

 ترب ةيلآلا هنم تقبع ناف هنيبل ظفاح ايالألا ليلق
 ی هلاغدإو ؛ ثيدحلا «ةئاسن نم اب هللا لوسد ىلآ » سنأ ثيدح ىراخبلا رکذ مث . عمجاو درفلا نيب عمجل

 نم ىتعي - بابلا اذه ىف سيل : ىبرعلا نبا لاق اذطو « عاملا ركذ ءاليالا ف طرتدي ال نم ةقيرط ىلع بابلا اذه
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 : لاقف بابلا اذه ىف ثي دملا اذه لاخد] بیردنلا» ىف انخیش رکنآ و ۵۱۰ ثيدحلا اذهو ةیالا هذه یوس- غوفرلا

 كرت طارتشا ىلع یبم وهو ۰ ها مب ىنلا لا هتبسن زوجت الف هلاحي لع نم ةب مآب مارح بابلا هل دوقعلا ءالبالا

 ةب داراا سیل و « فلح ىأ « لآ » سنأ لوقب دارلا نأ ماظااو ةالصلا لئاوأ ىف تقلطأ تنکدق و « هيف عاجلا

 هتاف « ءابتفلا مظعم ىأر ىلع ةنأب كلذ ديقيلف امدق فالخلا هيف نأ ىل ربظ مث « اقافتا هقفلا بةك ىف قرعلا ءالبالا
 خيش نامیاس یآ نب داح نءالإ عاما كرت رکذ ريغب هركح دعو ءالب الا نآ راصمالا ءا ةف نم دح أ نع لو ۱

 نآ مزج دقو ۰ فالخ اضيأ امارح ةلوك فو. مدقت اک همدقت نم ضعب نع درو دق كلذ ناک ناو « ةفينح ىبأ

 كرت نم مزاي ال اف « كلذ ىف حرص لقن ىلع فقأ لو ءرشلا كلذ ىف هلاسن عامج نم عنتما هلي ةئاب ةعامجو لاطب

 ما زاتسا ميف دجسملا نم روك دملا ناك نإ الإ « هيف لزتءا یذلا ناكملا ىف هيلع نهادح] لدن ال نآ نبلع هلوخد

 ق مدقت دقو « دجسملا ىف ءطولا عانتمال هطولا كرت ىلع مزعلا دجسملا ىف ةماقالا رارمتسا حم نماء لوح دلا مدع

 هئا نم ىلآ اضيأ ةلس مأ تیدح نمو ؛ ريغ هئاسن نم لآ هنأ یف سنا ثيدح لثم رع ثيدح رخ آ ىف حاكنلا

 .٠ ارهش هءاسن لرتعا لسم دنع واج ثيدح نمو ؛ اربش نییاع لخدب ال نأ ممقآ سابع نبا ثيدح نمو ؛ ارش
 مارا لمخ مرحو هئا نم هلل هللا لوسر ىلآ ١ تلاق ةشئاع نع قورسم نع يعشلا قررط نم یذمرثا جرخأو

 عئتما ةنأ ىعدا نم « مرح» هلوقب كسمتي دقو . هلصو ىلع هلاسرإ ىذءرتلا حجر نكلل « نوقثوم هاجرو « الالح
 متي الف هتيرس ةيرام ءطو مرت وأ لسعلا برش ميرحت ميرحتلاب دارملا نأ حضاولا نايبلا مدقت نكمل « نپعاجنم
 سووا ىنأ نب لیعامسا انثدح) هلوق هيفام عم «لزتعا» ظفل هب لدتسام ىرقأو ‹ ةشئاع ثر د كلذإ لالدتسإلا

 نبا وه ناجاسو « كلام مع نبا ىحبصألا هللا دبع نب هللا نبع سبوأ نآ نب ديما دبع نب ركب وبأ وه ( هيأ نع

 ةطساو الب هءاصأ ضعءإ نع ةياتك ىف جرخأ هال ء نيج رد كرم ةمساا اب دانسالا اذه ىف یراخبلا لزن دقو « لالب

 دقو « طقف دحاو ةطساوب ريثكماا هنع جرخا ناف لالب نب ناملسل ةبمننلاب ةجردو « ىراصتالا هقا دبع نب دهحک
 نع هيف خي رصتلا لزانلا دانسالا اذه رابتخا ىف هتکلاو « كاذک حاكالا قو مايصلا ف هئيعب كثنيدحلا اذه ىف مدقت

 ربع ثيدح حرش ىلع مالكلا رخاوآ ىفهحرشو «أربش هئاسن نم لآ » هلوق نایب مدقت دقو « سن نم هل هعایسب ديمح

 شرفلا نع للي هطوقس ةروشم ةصق ةدايز ةالصلا لئاوأ ىف اذه سنأ ثيدح ىف عقوو « حاكنلا ىف نيت رهاظنملا ىف

 ةعبرأ ىلع فاع نأ روا دنع اضيأ ءالبالا ماكحأ نمو . كانه ةدابزلا حرش مدقتو « اسلاچ ةباحصأب هتالصو

 أطي مل مث ادعاصف موي ىلع أطيال نأ فاح نإ قمس] لاتو « ايل وم نكي مل ابنم صقنأ ىلع فلح ناف ادعاصف ربشأ
 ىف ىذمرتلا مث ىراخبلا عيأصو « مك الا هرکنأ هلثم نيءبانلا ضمب نع ءاج و « ءاليإ ناك ربشأ ةدبرأ تضم یح

 لع € رپذآ ةعب رأ صب رت ىلاعت هلوق ءالؤه لمحو , كلذ ىف قح] ةقفا وم یضتقب ءاليالا باب ىف سن أ ثردح لاغدإ

 اذإ د ءاطع نع جرج نبا نه قازرلا دبع جرخآ دقو . قالطلاب مرلآ الاو اهدمب ءاف ناف « ىلوذل برضت ىلا ةدملا
 كيعس جرخأو 1 ءالبالا عج مزا یاب «ربشأ ةعبرأ تضم ناف  ةمسل 1 وأ الجأ ی هتآما برّقيال نأ فاح

 كلن هنب لجأ نم رهشآ ةعبرأ ارکرتف , ةليللا اهب رقأ ال هللاو : هنأ مال لاق اذإ » ىرصبلا نسحلا نع روصنم نا

 «ربشأ ةعبرأ مه ها تقوف ؛ نيتنسلاو ةنسلا ةيلهاجلا ءاليإ ناك » تابع نيا ثيدحح نم ىربطلا جرخأو «هالب] وبق

 یم ىذلا هالب الا ف لوقي ناك امهنع هللا یضر ربع نبا نأ) هلوق ٠ « ءالباب سیاف ربشأ ةعبرأ نم لفأ هّمالبز ناک نف :



 مزد وأ  فوردلاب كسم نأ الا ) هتجوز نم عانتمالاب هيلع فاع ىذلا ( لجالا دعب دال لحال : یامت هللا
 نأ امإو « ءى نأ اءاف : فااحلا ري تضقنا اذإ ةدملا نأ ىف روما لوق وه ( لجو زع هللا سآ اک قالطلاب
 قالطلا عفو ةدملا تضع ناو . هتمص» ترمتسا ةدملا ءاضقنا لبق عاملا, ءاف نإ هنأ ىلإ نویفوکلا بهذو . قلطي
 ىف ليصفتلا نآرقلا رهاظ نأب بقءتو . !ماضقنا دمب ةأرملا لع صبرتال هلال , ةدعلا ىلع اسايق ةدملا ىطم سفنب
 محرلا ةءادبأ اتمع عاطقنا دعب امنع ىفواملاو ةنثابل لصاللا ىف تدرش امناف ةدعلا فالخم « ةدملا ىضم دم) ءاليإلا
 نإ » ىلع نع هب سأب ال رخآ دلسنو ؛ دودسم نا نع حرك دنسب ىرطلا جرخأو . لیصت ةدملا یضم دعب قبب لف

 نير انا نم ةعاج نعو ,هلثد تبا نب ديزرو لد نع نسح دنسب و « ةنئاب ةةلط تققاط 1 لو شا ةعبرأ تضم

 نب ديعس قيرط نمو « هلثم نب ريس ناو نسحلاو ءاطعو بيؤذ نب ةصبیقو ةرفاحلا ناك مريغ نمو نييف وكلا نم
 لھ جرخأو .ةيعجر ةلط نكل قلطت ىعازوالاو ىرهرلاو نرم ةعيبدو نمحرلا ديع نب JG ىنأو بيسملا

 ليعامسا جرخأو « اجماع ةدع الو انئاب تقلط ربشأ ةعبرأ تضف ىلآ اذإ » ديز نب راج قيرط نم دودنم نبا

 اذا ١ قورس» قيرط نم دوصنم نب ديعس جرخأو « هلثم سابع نبا نغ حص دنسب « نآرقلا ماكحأ د ىف ىضاقلا
 « هلثم دوعس نبا نع قورسم نع رخآ هجو نم ليعامسا جرخأو « ضيح ثالثب دتعتو ةقلظب تاب ةعبرالا تضم
 تضم اذا : دوعسم نبا لاقف  هتآىمأ نم ىلآ ريشب نب نامنلا نآ و ةبالق ىبأ نع حيحص دنسإ ةبيش ىبأ نبا جرخأو
 هدعب ام اذكو كلذ دعب روكذملا هرثآ و اذه رمع نا رثأ طقس : ( هيبذت ) . « ةقيلطتب هنم تناب دقق رپشآ ةعبرأ
 قو ؛لبق روكذملا سيوأ ىبأ نبا وه ( ليعامسا ی لاقو ) هلوق . نيقابلل تيثو : ىدنلا ةباور نم بابلا رخآ ىلإ
 وهو « دمتعلا لوالاو « قیلعتا ةمالع هيلع لف ظافحلا ضعإ مزج هبو ادرج « لعام لاق » تاباورلا ضعإ

 « قطب ىت- ) هفقوي .ىنيمشكلا ةياوز ىف « ( فقوي رپشآ ةعبرأ تضم اذا ) هلو ٠ هريغو رذ ىلأ ةياور ىف تباث
 , هنم رصخأ كلام نو «أطوملا » ىف وهو « ارصتخم هجولا اذه نم عقو اذک ( قلطي ىتح قالطلا هيلع عقب الو
 تضم اذاف هنأ ما نم ىلآ لجر اأ : لوق ناكهنا د ظفلب كلام نع ىميع نب نعم قرط نم لیعاسالا هجرخأو
 نع یعفاشلا هجرخأ اذكو « فقوي ىتح تضم اذإ قالط هيلع عقب الو « ءي وأ قاطي یتح فقوب ربشأ ةعبدأ
 هل اذه لمم ىف ةياحصلا ريسفتو « رع نا نم ةيآلا ريسغت اذهو « ءقي نأ امإو قلطي نأ امإف » دازو كلام
 ( كلذ رکذو) هلوق . فقوب لاق نا حیجرت هيف نوكسيف « مک اح لا هلقن اک لسمو یراخبلا نوخيمشلا دنع عفرلا حج
 هلصوف نامثع لوق امآ ( 22 يذلا باععأ نم الجر رشع یار ةثئاعو ءادردلا ىبأو ىلعو نامع نع ) فاقیالا ىأ
 امإو ءىفي نأ اماف « ىلوملا فقوب ناك نافع نب نام نا » سواط قيرط نم قازرلا دبعو ةبيش ىبَأ نبا ىعفاشلا
 عطقنم رخآ هجو نم «ماكحالا» ىف یضاقلا ليعامسا هجرخأ دق نکسا « رظن ناثع نم سواط عامس ىفو « قلطي نأ
 ربع نع ريبج نب دیعس قيرط نمو « فقري یس رهشآ ةعبرأ تضم ناو ايش ءاليإلا یرال ناك هنا » ناهع نع
 دبع جرخأف : هفالغ ناثع نع ءاجو . رخآلا امهدحأ دضعي ناثع نع ناقيرطلاو « اضرآ عطقنم !ذهو « هوحن
 تضم اذإ » تباث نب ديزو ناّهع نع نجرلا دبع ن ةلس ىبأ نع ىناسارلا ءاطع قيرط نم یطفرادلاو قازرلا

 وبأو ىعفاشلا هلصوف ىلد لوق امآ و . نسواط ةي اور حجرف كلذ نع دمحأ لثيم دقو « ةئئاب ةقيلطت ىبف رپشآ ةمبرا
 دمع نب رفعج نع كلام جرخآ و . حیح هدنسو « یولا فقو ايلع نا » ةملس نب ورمع قیرط نم ةبيش أ ن ركب
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 امإو قاطي نأ اماف « فقوب ىت- قالطا هيلع عقب مل ررشآ ةمبرالا تضم اذإ » رمع نبا لوق وحن ىلع نع هيبأ نع

 تدبش » لبل ىبأ نب نجرلا دبع قيرط نم روصنم نب ديعس جرخأو . هليق ىذلاب دضتمر عطقنم اذهو « ءىغب نأ

 ليعامسا جرخأو ٠ اضيأ حيحص هدنسو « قاطي نأ امإو ءىفب نأ امإ ةبحرلاب ةعبرألا دنع الجر فقوأ ايلع

 ىبَأ نبا هلصوف ءادردلا ىبأ لوق امأو . « كلذ ىلع ربجو » هرخآ ىف داذو هوم ىلع نع رخآ هجو نم ىضاقلا
 كمیرالا ءاضقنا دنع ءاليالا ف فةوب لاق ءادردلا ايأ نا د بيسملا نب ديعس قيرط نم ىضافلا ليعامساو ةبيش

 ةثئاع لوق امأو . ءادردلا ىلأ نم بيسملا نب ديعس عام تبث نا حيحص هدنسو « .ىفي نأ اماو قلطي نأ اماف

 ديعس ةجرخأو . عطقنم اذهو « هلثم ركذف « الاق ةثئاعو ءادردلا ابأ نا » ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع جرخأف

 هدنسو هو ابنع یعفاشاو < فقو ىتح ارش هالب الا یرت ال تناكاملاو ظفاب ةشااع نه حیحص دنسا روصنم نا

 دبع قيرط نم خیداتلا ىف ىراخبلا اهجرخأف' ةباحصلا نم الجر رشم یا نع كاذب ةياورلا امأو . اضیآ حيحص

 : اولات لپ هللا لوسر باحصأ سم الجر رشع ىنثا نع تبا نب درز ىلوه ديبع نب تباث نع و كيعس نب هير

 یضاقا لرءاسا جرخأو « رشع ةعضب » لاقف هجولا اذه نم یعفاشاا هجرخأو « فقري ىح افالط نركمال ءالبالا

 هللا لوسد باحصأ نم الجر رشع ةعضب تكردأ : لاق راسي نب نامیاس نع د ىداصنالا ديعس نب ىح قارا نه

 لاق هنأ هيبأ نع اص یا نب لبس » قيرط نم ىنطةرادلا جرخأو « فقوب ىتح انالط نوكب ال ءالبالا : اولق 13

 ناف « فقویف رپشا ةمبرأ ی ىح "ىش هيلع سیا : اولاقف ۰ وب لجرلا نع ةءاحصلا نم الجر رشع ىثا تل

 ساناا انکردآ : لاق راسي نب ناميلس نع » دیعس نب ع نع رخآ هجو نم لیعاسا جرخا و « قاط الإو ءاف
 نأ الا «ثيدحلا باحصأ رئاسو قعاو دمحأو یعفاشلاو كلام لوق وهو « ةعبرألا تضم اذا ءاليإلا نوفقي

 نك ايهجر هيف نوكي قالطاا نأ ىلا اوبهذ روما نأ امم : امحرش لوطي عيرافت كلذ دعب ةيعفاكلاو ةيكل امل

 نمو «ربشأ ةعبرأ هل نأ ىلع ىلاعت هللا باتک رهاظ : یعفادلا لاقو . ةدعلا ىف عماج نا الا هتعجر حصت ال كلام لاق

 نأ اماو ءىفي نأ اما: نيرمأ دحأ هيلعف تضقنا اذاف « یضقدت ینح امف هيلع لیبس الف الجأ رهشآ ةعب رآ هل تناك

 راك أ نأب فقولا لوق حجر مث « افالط وأ اعرجر ثدحي ىح ةدملا یضم درج قالالا همزابال اذاق اذبلف « قلطي

 دمي مل لاق 2 الا ضمب نم رذنملا نا لقنو ٠ نآرقل رهاظ ةةناوم عم رثك الاب عقب دق حيجرتااو « هب لاق ةباحصلا

 « هب لئاق الو اًميف نوكي ءىفلا ىلع مزملا ناكل زاج ولو ءاقالط نوک قالطلا ىلع ةع ملا نأ ةلدآلا نم "ىش ىف
 ةعبرألا ىلع فطعلا : هريغ لاقو . اقالط ىضتق: قالطلا ام یونبال یا نيعلا نأ ةغللا نم ىش ىف سیا كاذكو

 عقيل ةبورضملا ةدملا هب دارا ا نأ صب رتلا ظفل نم ردابتب ىذلاو , ةدملا ىضم دعب ريبختلا نأ ىلع لدي ءافلاب ربشأ

 نان ) ىلامت هلوق نه وهو « ةداا دعب ىوملا لعفب نيقلعم قالطااو ءىفلا هللا لعج : هريغ لاقو . اهدمب رييختلا

 لعأ هقاو .ةدملا ىضم درجع حقي قالطلا نأ لاق نم لوق هجتب الف (اومزع ناو ءاوءاف

 "صب رب لاتقلا دنع ةفملا ىف دقق اذإ بيكا نبا لاقو ٠ هلامو هلهأ ىف دوتفلل مح ےب - 5

 نيبعردلاو مرد ىلعي ذخأف « دقفو هد مف "تنم اهبحاص سقف ةيراج د ومسم نا ىرتشاو . ةن هتأرما

 لاقو . هوم سابع نبا لافو ۰ ةطقألاب اوقاف اذكه : لاقو « "لو يلف نالف ىتأ ناف الف نع لا : لاقو
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 وقف ةن هتسفهربخ ”مطقنا اذاف هلام متقي الو نام جک ال : هللكم ی ريسألا ىف ىرهزا
 هي "ياا نآ ثنا یوم ديزي نو دیعس نب یه نع 0 ایرج وللا دبع نب ع ام ۲

 هاتن ترحاو بضش «لبالا اض نع لئسو . بئذالوأ كيخأل وأ كل ىه ان اهذخ لاقف ملاقاض نم لث
 لاقف  ةطقا نء لثسو . ایر اهاقلي ىتح «رجشلا لک آتو ءالا برشت «ءاقسلاو هاذملا اهتم ءاملو كلام : لاقو
 نب ةعيبّر تیقلف: نایفس لاق . كلام اهطلخاف الإو « اهفرعي نم هاب نإف « ةنس بن رعو امضافعو اهءاكو فرعا
 رمأ ىف تم ىلوم ليزي ثيدح تيأرأ : تافف اذه ريغ ايش هنع ظفحأ لو : ؛نایفس لاق  نمحرلا دبع 1
 لاق  دلاخ نب دیز نه ثعَتملا ىلوم "دیزب نع ةعيبر لوقيو : ىبحب لاق « معن : كاف ؟ دلاخ نب ديز نع وه ةلاضلا

 : هل تاقف ةءيبر ”تيفلف : نایفس
 صور لاّدقلا دنع فصلا ىف دف اذإ : بیسلا نبا لاقو ) هلوق . ادارطةسأ هعم هركذ نکل « لاما فالخ قالطاا باوبأب قلعت لمالا م لرخدو ؛ مكسملاب حجم لو قلطا اذک ( هلامو هلهأ ىن دوقفلا باب ) هلوق

 هتآرما تصب رت فصلا ىف دقف اذا » لاق هنع دنه ىنأ نب دواد نع ىروثلا نع هنم متأ قازرلا دبع هلصو (تنس هتأرما
 فرحصت ةتس ظفل و «رهشأ ةتسو هدنع عقوف نينلا نبا الإ ,ةئس» هلوق ىلع تاجرختساا و حورشااو خسنلا تةفتأو « ني.اثلا یدح) فذح ىلع هلوأ حتفب « صبرت » لصألا ىف هلوقو « نيئس عبرأف فصلا ريغ ىف دسقف اذأو « ةنس
 برا راد ىف لاتفلا عقو اذإ ام نيب قرف نكل .كلام بهذ اذه ىف بيسملا نب ديعس لوق لاو. ةدايز ربشأ ظفلو
 نیمه ردلا و مردلا یطعی ذخأف دقفو هد لف ةلس اهیحاص سلاف ةيراج دوعسم نبأ ىرتشاو) لوق مالالا ا

 دیعس لا ور هعماج ىف ةنیع نب نایفس هلصو دقو ؛ یسخرسلا نع رذ ىنأ ةياور نم قيلعتلا اذه طقسو « عانتمالا نه ةدح ومل اب ني. مهثكللو « ءاج ینع ةانثملاب «ىتأو رک الا ةياود ىف عقو (یلعو ىلف نالف یآ ناف نالف نع مولا : لاتو

 . ةدحولاب «ىبأ ه هيفو اضيأ هجولا اذه نم ىقاربطلا هجرخأو « مرغلا ىلعو ىنف ىنأ ناف ءاهحاص نع مبللا : لوقيو ىطعي ,ضبقي لمجل هباب ةدس دنع نيك اسم ىلإ اب جرغ  هدحي لف الود هدشنف « اهكرت مو امحاص باغ اماف « مرد ' ةنامعيسب ةيراج یرتشا دوعسم نبا نأ ١» ديج هل دب هذع روصنم نب ديعس اضيأ هجرخأو «ةئع نحرلا دبع نا
 فرصتلاو ةنس امفيرعتب مالل ةطفللا كح نم كلذ ىف هلءف عزتنا هنأ ىلا ريشي ( ةطقللاب اولعفاف اذکم لاتو ) هلوق
 ءاج اذا اهحاص اهزاچآ ناف ةندص فرصتلا لم نأ دومسم نبا یارف « هل امرغ اهبحاص ءاج ناف كلذ دعب اهيف
 یآ « یلعو ىلف ه هلوقب راشآ كلذ ىلاو . اهب> اما مرفا هيلءو قدصتلا رجالا ناك اهرجب مل ناو اهرجأ هل لصح
 اسب ىأ باقملا یلعو باوثلا ىل یلعو یلف هلوق ىنم» : لاقف حارشلا ضعب لفغو . ةمارغلا یلعو باوثلا ىلف
 «ىلفد بابلا ةياور ىف هلوق امأو . ىرت اک ةئييع نبا ةياور ىف ًارسفم تبث ةنآل ىلوأ تلق ینلاو ٠ هلءفيهل نايستكم
 هنا و هيبأ نع عيفر نب زیزعلا دبع قیرط نم روصنم نب ديعس هلصو دقو « ةصاخ یویمشکلاو ىلمتسملا نع طقف رذ بأ ةياور ىف قيلعتلا اذه تبث ( هوض سابع نبا لاتو ) هلوق . ة ملل هفذح امناو «ةقدصلا باو ىلذ هانمف
 ىف ل.جرلا دشناف لیلا ماعلا ناك اذا : لاقف سابع نبا تيتأف لاق . ماحرلا ىف هنم لدعن كم لجر نم اب رث عاتبا
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 جرخآ و « ماردلا ءاطعإو ةقدصلا نيب هري ءاج ناف « اهب قدصت الإو هيلع تردق ناف « هنم تيرتشا ىذلا ناكملا

 ءاج ناف « اماع ام كدب دشف لاوضلا هذه رظنا د لاق سابع نبا نع حيك داسب هل « سابع نبأ دئسم » ىف جلعد

 معي ريسألا ىف ىرهزلا لاقو ) هلوق ۰ لالاو رجآلا نيب هریغ ءاج ناف ء قدصتو ام دهاخ الاو « هبلا ابعفداف اجر

 قيرط نم ةبيش ىنأ نبا هلصو ( درقفلا ةئس هتنلف هربخ عطقنا اذاف « هلام مسقي الو هنأسا جورتت ال : هناکم

 « یح أ تاغام جودت ال : لاقف ؟ هنارما جوز ىتم ودعلا ضرأ ىف ريسالا نع یرهرلا تلأس » لاق يعازوألا

 ذوقفملا ةئس هتئسف هلوف امأو . اتوع وأ اهلي ىح ةتارماو ريالا لام فق وب : لات ىرهزلا نع رخآ هجو نمو

 روصنم نب ديعسو قازرلا دبع هجرخأ دقو « نینس عبدأ صبرت املأ دوقفلا ةأرما ین یرهرلا بهذم ناف

 ناهثعو رم نا » بيسملا نب ديعس نع یرهرلا قيرظ نم قازرلا دبعل ابنم « رع نع ةحيم ديئاسأب ةبيش ىبأ ناو

 «نینس عبرأ دوةفغملا ةأسما شظتدت» الاق سابع ناو ربع نبأ نع حيمحص دما روصنم نب دیعس جرخآ و « كلذي امضق

 یعشاو لوحكمو ىرهذلاو ءاطعو یمخنااک نيءباتلا نم حم نعو ةباور ىف دوعسم ناو نامع نع اضيأ یبثو

 . نيس عبدالا یضم دعب ةافولا ةدع دعت انا لعو « احلل اهمآ عفرت موي نم ليجأتلا نأ ىلع مرثكأ قفناو

 داتخا اذإ مرثكأ لاقو « قادصلا نيبو هتجوز نيب ريع لوألا جوزلا ءاخ تجوزت نإ الآ ىلع اضيأ اوقفتاو

 كلام قرفو « بسلا نب دیعس نع مدقتام الإ دقفلا لاوحآ نيب مهرثك | قرفپ مو « ىتاثلا هل همرغ قادصلا لوألا

 ىذلا رمملا یعم رظتنت لب لجؤت الف برحلا ريغ ىف دقف نم نيبو « روكذملا لجألا لجؤتف برا ىف دقف نم نيب

 إو ۽ هيف ليجأت ال هريخ ملعب لف لهآ نع باغ نم : قع) و لأ لاقو . هنم رثك أ شيمي ال هنأ نظا ىلع بل

 م دقي ىح جوزت مل اهجوز ةأرملا تدقف اذا : ىلع نع ءاجو . كلذ وحن ىف وأ رحبلا ف وأ بر ا ىف دقف نم لج ی

 ةأرما ىف ايلع قفاو هنأ دوعسم نبأ نع ىنغلب : قازرلا دبع لاقو « حاكنلا باتک یف دیبع وبأ هجرخأ تومب وأ

 ا لخد لوالا ةارما ىهف تجوزت ول : ىلع نع نسح دنسب اضيأ ديبع وبأ جرخأو . اديأ هرظتتت انآ دوقفملا

 . فا نيبو امثيب قرف ىح لوألا نأ ابغايف تجوز“ اذا : یمشلا نع روصن» نب ديعرم جرخأو . لخدي مل وأ ىناثلا

 وهو < هيمأ نييلسإ ی> جوذ ال : ىمذخالا قيرط نمو . هتثروو اضيأ هنم تدعا لوالا تام ناف « هنم تد:ءاو

 هيلع ةياحصلا نم ةه قافتال لیجأتا رذنلا نا راتخاو « ثيدحلا باحعأ ضعب و ىمفاشااو ةفو کلا ءامقف لوق

 ( ديعس نب یجب نع ) هلوق ۰ ةئييع نأ وه نايفسو « ىدا نا وه ( هللا دبع نب ىلع انثدح ) هلوق . لعأ هللاو

 ىنلا نأ تعینلا لوم دیزب نع ) هلوق ۰۰ ديعس نب یحم انثدح د نایفس نع یدیما ةياود فو « یرامن الا وه

 اذهو « ةطقللا ثيدح ركذف « هلل ىلا ىلا لجر ءاج لاق فمیناا لوم زب تم و یدیخا ةياور ىف ( لس 2

 ظفحأ مو: نايفس لاق « نحرلا دوع ىنأ نب ةعيب ر تيقلف نایفس لاق : نئملا غارف دعب لاق اذملو « لاسرالا هروص

 لاق . معن ناق ؟ دلاخ نب دوز نع وه ةلاضلا مآ ىف ثعبنملا یوم دیزب ثيدح تيأرأ : تلقف « اذه ريغ اًئيش هنع

 لاق دلاخ نب دز نع تعینلا لوم ديزب نع ةعيبر لوقزو « الم هثدح ىذلا ديوس نبا ىنعإ ىح لاق : نايفس

 لضاحو ۲ 2 ليزر ثیدح تيأرأ » هلو وهو مدقت ىذلا مالكا هل تاق ىأ , هل تلقف ةميب د تيقلق : نايفس

 ىلوم ديزب نع ةب ثدح ةعيبر نأ نایفسا ركذ 2 « السرم ثعينلا ىلوم ديزي نع هب ثدوح كیعسس نب يع نأ كلذ

 هجرخأ دقو « هب هل فرتعاف كلذ نع هلأسف ةعيبر قل نأ یلع نايفس كلذ لمغ هلصويف دلاخ نب ديز نع ثعبنملا
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 قدحاو ةقایسب هفاسو الوصوم ةعيبر نعوالسرم دبزب نع ديعس نب ىحي نع نامفس نع رخآ هجو نم یلبعاعمالا

 مل ةعيبر نأو دیه نب ىديل قايسلا نأ ی لع لد هناف « طيضأو نتنآ ليصفتلا نم ییدلا نا ةياور ىف عقو امو

 لاق ةمہب ر نع دیعس نب یے نع نايفس نع ليعامسأ نب قس) نع قئاسنلا هج رخآو . طقف هدانساب الا ناہفس ثدح

 دقو . حضورا یبدلا نا ةاورو < ماا هي هو اضيأ اذهو « ديز نع ديزب هب ىثدح لاقف ةءيبر تيةاف : نايفس

 نع وه ةطقللا ىف ثمبمملا ىلوم ديزي هثدع ىذلا ثيدحلا : هل تاقف ةعيبر تبت أف نايفس لاق : هظفا و یدیما هقفاو
 لاق « ىأرلاب هاوتف ةرثك لجال 2 یار ۱ ههرکا تنگ و: نایفس لاق ٠ م: : لاق ؟ 7 یا نع دلاخ نب ديز

 نيتلا نبا هادبأ یذلا ببسلا نم ىلوأ ةءيبر نع نايفس ةياور ةلف ىف ببسلا اذهو . هدانسإ نع الإ هلأسأ مل كلذلف
 ىرمهزلا دنع هنم رثكأ ةعيبد دنع هةفلا ناكو , هقفلا بلطا هدصق نم شك ثيدحلا باطل نایفس دصق ناك : لاقف
 . ها رثكأ لب نينس رشع وحنب ةعيبر ةافو ىلع ةتافو تمدقت ىرهزلا نأ عم « ةعيب ر نود نایفس هنع رثكأ كلذلف
 هل هلصو امو الوصوم ثعيأملا لوم ديزب هضيش نم هعم ام ديوس نب یک نآ اذه ةئيمع نب نایفس لوق یفتفا و

 , الوصوم دیز نع دیزب نع دیعس نب ىحي نغ لالب نب ناجاسس قب رط نم ةطقالا ىف یی دا مدت ناو « ةعيبر
 الوضوم هب هئدح ني لالب نب نااسل هسلد وأ هلصو رک ذتب ناکام ةنبيع نبا هب ثدح امل دیعسن یح لملف
 فو اضِأ الوصوم لالب نب نابلس ةياور نم لسم هجرخأ دقو . ةعيبد طقسأف ة ةعيبر نم هلصو عمس ااو
 ىدحإ لمح هلأ ىضتقي اذهو « الوصوم ديز نع درز نغ اعيمج ةميبرو دعس نب ىع نع ةلس نب دا ةياور

 ةراشالا انره هرکذب فاصملا دارأو . اجاب ىف یفوتسم ةطقألا تیدح حرش مدقق دق 8 ىرخألا ىلع نيتياورلا

 ملا و لبالا نيب ليصفتلا هيلع لد اک هحایض یشخم ال ام لاملا ن 5 , مل ام زئاج باغ اذا ريغلا لام ف فرصتلا نأ ىلا
 ۳ ةلاض نأ هيف ناكف عوفرملا ثيدحلا ىلإ عوجرلا بجو الا هذه ىف راثألا تضرامت امل : ریثلا نبا لاقو

 ضرعتي ال لبالا ةلاض نأ هيفو .ابجتم ا را لالا قاملإ ناک-ف « ام>اص ةافو ققحت لبق امف فرصتلا زوج
 ءىش لک نأ طبانلاف « هنافو ريغ ققحتب ىح اه ضرب ال كلذک ةجوزلا نأ ىضتقاف اهسفن ساب االقتسال اهل
 كح منا ةلاض كح نأ ىلع ملا لا رنک او . الف الامو <« عایضاا نع هل ا وص هيف فرما زوجي هعايض یش

 لعا هللاو . رضح اذا هبحاصا هضیوعآ بوجو ىف لاملا

 نف  هلوق ىلإ - امجوز ىف كاد اج” ىتلا لوق هلا مسعت دق ) یلات هللا لوڏو . رابظلا ساپ - ۳

 وهن لاقف « دبعلا راهظ نع باهش نبا لأس هنأ كلام ینئدح : لیعامس| یل لاقو € انيكسم نیتس مامطاف مطتسي مل

 «داوس ةمألاو ةركلاا نم داو رحلا رابظ :رلا نب نسحلا لاقو « نارهش دبعلا مايصو : كلام لاق ء ركل راهظ
 ' ضقت قو « اولا ايف ىأ او ا برا فو « ءاسنلا نم راوظلا اإ ءىشب سیف هتم نم اف نإ : ةمركع لاقو
 ۱ روزا لوقو رکا یل "لدي مل ىلاعت هللا نأل « 'ىلوأ اذهو « اولاق ام

 نود كلذ روظلا صخ امثإو . ىأربظك ىلع تنأ : هتأ مال لجرلا لوقوه  ةمجعلا سكب (رابظلا پاب) هلو

 « لجرلا بوكم ابو كلذي ةجوزلا تومشف « اربظ بوكر ا یم كلذلو « ابلاغ بوكرلا لح هئال ءاضعالا راس
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 : لاق نأك مالا نيعي ملاذا ايف فلتخاو . ةيعفاشلا دنع ررظ الا ىلع ازارظ ناك _ الثم نطبلاك - روظلا ریذآ فاضأ ولف
 ةلوخ ثيدح ىف اذكو « نآرقلا ىف درو اک مالاب صتخ لپ ارارظ نوکر ال میدفلا ىف یمفاشلا نمف الثم یتخآ ربظك
 : ديب الا ىلع مر# مل نميف اوفنتخا نكل رووا لوق وهو : !رارظ نركي : ديدجلا ىف لاقو . سوأ اهتم رهاظ ىلا
 سيلف الثم ىبأ ربظكلا5 ولف « نييهذملاك ناتیاور دمحأ نعو راپظ وه كلام نعو ؛ !رابظ نوكي ال یفاشاا لاقف
 لكب راهظاا عقيد . ةميهبلا ىف ىتح هژاع و هيلع مرح نم لک ف هدرط و « رابظ هنأ ةياور دمحأ نعو « روما دنع رارظب
 دوملا طرشب نك-ا ىلاعت هللا لاق اي هلئاق ىلع ةرافکلا بحيتو « ةيزلاب هنارتفا طرشب نکآ ةجوزلا رحت ىلع لدي ظفل
 لوق هلل عمس دن) ىلاعت هللا لوقو) هلو .رارظاا درج«, ةرافك-لا بجت : دهاجب نع ئورو یدوشا دنعو . روما دنع
 ةءاور ف قاسو « شک الاو رذ یال اذدك (انیکسم نیتس ماعطاف عطتسإ مل نق - هلوق ىلا - امج وز ىف كلداجت ىتلا
 اركتم نولوةيا مهتاو ىلاءت هلوقب لدتساو 6 انیکسم نيتس ماعطاف) هلرق وهو روكذملا عضوملا ىلا تاب الا ةم رک
 راشأ هنأكو « املعو ةبالا ىلع رصتقا | داثآ بابلا ف فنصلا رکذ دقو . مارح رابظلا نأ ىلع ( اروزو لرقلا نم
 نم دیحوتلا پاتک لئاوأ ىف اقیلعت هقرط ضب رکذ دقو « كلذ ببس ىف دراولا عوفرلا ثيدسحلا ىلا ةالا رکذپ
 ةلوخ اهنأ حجارلا نأو ابنم رهاظ ىنلا یهو ةلداجلا ةيمسن و « رهاظملا ةيمست هيفو « هركذ ىأيسو ةشئاع ثیدح
 فراك » لاق سابع نا ثيدح نم هي ودرم نباو ینادبطلا هجرخأ اک مالسالا ىف ناک راپظ لرأ هنأو ؛ ةبلعت تنب
 ثيدحلا «ةلوخ هتأرما تناکو « تماصلا ن سرأ مالسالا ىف رهاظ نم لوأ ناكف « ءاسنلا مر ةيلهاجلا ىف رابظلا
 ءاليالاو رابظا) ثالثب نوقبطي ةياهاجلا لهأ ناك : لوقي نآرقلاب لعلا لهأ نم ىضرأ نم تم : یعفاشلا لاقو
 تنب ةلوخ ثيدح نم ءاجو . یهتنا نآرقلا ىف نيب اه رابظا و ءاليالا ىف کحو اتالط قالطلا ہا رفأف « قالطاو
 . ثيدحلا هيلا وكشأ تلي هللا لوسر تل «تماصلا نب سوأ یجرز ىنم رهاظ و تلاق دواد یب أ دذع اهسفن ةيلعث
 بانكى ف هثيدح ىلا ةراشالا تمدقت دقو « هتأ ما نم رهاظ هنأ رخص نب ةلس ثيدح نم نئسلا باحسأ جرخأو
 سايع نا ثيدح نم ىذمرتلاو دواد ىبالو . اراه تناك هتصق نأ حضالا نأو « نادعمر ىف عماجا ةصق ىف مایصلا

 ةياور فو « كند رفکت یتح اهزتعاف : میل هل لاقف « رفکی نأ لبق اهيلع عقرف هنأ سا نم رهاظ الجر نا »
 صوصنم رابظا ةرافك حو . ناسح ثيداحألا هذه ديناسأو « هللا كرمأ ام لعفت ىتح اهب رقت الف » دواد نا
 لدتساو « بابل ىف اهدروآ ىتلا رانألا ىف اهضءبب یراخباا ملأ عضارم ىف هماكحأ ىف فلسلا فلتخاو ٠ نآرقلاب
 ني سوأ نأو « ببسلا لو#د ىلع اوقنتاو « صاغ بیس ق درو ولو مومعل اب لوقا ىلع ناعالا ةيأب و رارظلا يا

 ىضم ام ىلع فطعش فکف لوزنلا رخ اتو ببسا مدقن ةرج نم ىكبسلا هکشتسا نکا ٠ رابظلا مح لش تماصلا
 نأ ىلع لدي < ةبقر رب رحتف رپ ىلاعت هلوق ىف ءاغلا نال ء ام وزن دعب رابظلا هنم دجو نم الا لمشت ال ةيآلا نأ عم
 ىف ءافلا لوخد ناب هنع باجأو « لبقم طرشلا ىنعدو ءازجلا ىنمم نمضت زبخلاو طرشلا ىنعم نمضن أدتبملا
 صاصتخالا ىلع ءافلا ةلالد امأو : لاق « لبقتسملاو رضاحلا لم شي كلذو , رهاظم لك ىف مومعلا ىعدتسي خلا
 سيوأىبأ نبا وه ( ليعاسا یل لاو ) هلوق . عامجالاب قاحلالل جنب نأ نكسيو « لاق اذک ء رظف هيفف لقتسم اب
 دنعف ؛ لوصوم وهو « ىلوأ لوالاو « رجلا فرح نودب « ليعامس] لاقو » ىنءذلا ةناور ىف عقوو ؛ کال اذک
 ايف كلذ لمعتسي امت] هنأ ءارةةسالاب ىل ربظ ىذلاو « ةرك اذم هخوبش نع هلمحت ايف ةغيصلا هذه لمعتسإ هنآ ةعاج

 یرابلا حتا + ٩ جم. - ع
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 « جرختسلا » ىف میم وبأ هجرخأ دقو . هطرش ىلع تاعوفرلا نم نوکر ال اع وأ تافوقولا نم الوصوم هدروب

 وه ( كلام لاق ) هلوق ۰ « بجا هيلع وهو د دازو هلثم ركذف بارش نبا لأس هنأ كلام نع ینعقا قب رط نم

 تم هنع كلام لقن ىذلا باهش نبا نوكي نأ لمتح ( ناربش دبعلا مايصو ) هلو . روک ذلا دانسالاب لوصوم

 ةمص قلطم هییدتلاب دارآ نرکپ نأ لمتعو « را ماکحا حيج كلذ ىف دبعلا یلععب منأك ملا رابظ ومن دیعلا رابظ

 اذإ ديعلا نأ ىلع عامجالا لاطب نبا لقن نكل « هماكحأ عج ىطعي نأ مزلي الو رحلا نم حصي اک دیعلا نم رابظلا

 : یفاشاو نويفوكلا لاقف « قتعلاو ماعطالا ىف اوفلتخا معن . رحلاكناربش مايصلاب هترافك نأو . همزل رهإظ

 دود عامجالا نم هاعدا امو . هجا هالوم نذاب مءطأ نإ : كلام نع مساقلا نبا لاقو « طقف مايصلا الإ هث رج ال

 دبعلاو 6 ةبقر ري رحتف إل لاق ىلاعت هقا نآل دیملا رابظ حصي ال هنأ مهضعإ نع « ىغا » ىف قفوملا خيشلا لقن دقف

 هركذ ام امأو . مايصاا هضرفف رصملاك ناكف اهدجم نم ىلع وه امن ةبقرلا ريرحت نأب هبقعتو « باقرلا كلم ال

 نسحلا نعو ٠ هنع أزجأ ارش ماص ول : ميهاربا نع ةدانق نع رمع» نع قاززلا دغ جرخأ دقف همايض ردق نم

 نر نسحلا لاقوز هلو . موصلا رامش : لاق ةمأ ةجوز نم رهاظ لجر ىف ءاطع نع حرج نا نعو . نيرهش موصي

 امأف < طقف « نسحلا لاقو » ةياور فو « ىح نب نسحلا » یلمتسلا نع رذ ىنأ ةياور فو « رثكالل اذک ( رحلا

 ىف هل سیلو « مدنع ةة « قشمد ليزن ىفوكسلا یعخنلا کسللا نبا ءارلا دیدشت و ةلموملا مضي وهف رحلا نب نسحلا

 دج بسن ةيناتحتلا دیدشتو ةلمرلا حتفیف ىح نب نسحلا امأو كلذ تبث نإ عضواا اذه ىف الإ ركذ ىراخبلا

 مدقق دقو « ىروثلا نايفس ةقبط نم دباع هيقف ةقث فوك نايح ىح مماو ىح نب اص نب اص نب نسیم ا وهو هيبأ

 نب نسحلا نع » رثآلا اذه «ءايلعلا فالتخا د باتک ىف ىوادطلا جرخآ دقو « باتکساا اذه لئاوآ ىف هبيأ رکذ

 عقو دقو « ةرحلا نم راوظلاك ةملا نم رارظلا » لاق ىعخنلا مدار, ا نع حي دنسب روصنم نب دیعس جرخأ و « ىح

 2 لمس » مامه قیرط نم همجعم ىف ىبارعالا نا چ رخ أ اجف كلذو ىرمهبلا نس+ ا لوت نم دوک ذلا مالک لا اش

 ٠ ةرلا رابظ لثم : راسي نب ناماسو ءاطعو بيسملا ناو نسحا لاق : لاف « هی رس نم رهاظ لجر نع ةدانق

 . ميرختلاب مرحیف لالح جرف هنأب اوجتحاو ۰ ثيللاو ىروثلاو ةميبرو كلام لاق هبو ؛ ةعبسلا ءامقفلا لوق وهو

 وهو « هيلع رابظ الف اتطو نكي مل ناو « رارظ وبف اهئطو نإ : نسما نع حيك دنسب روصنم نب ديعس جرخأو

 ليعامسا هلصو ( ءاسنلا نم رابظلا اإ ۰ ءىثب سيلف ءتمأ نم رهاظ نإ : ةمركع لو ) هلوق . ىعاذوألا لوق

 تل اس دنه ىلأ نب دراد ةياور نم دو منم نب ديعس هجرخأ هلام دهاج نع اضيأ ءاچو < هب سأب ال دنسب ىضاقلا

 ؟ ءاسنلا نم تسیلفآ < مهئاسن نم 2 لوقي هللا سياأ : تلقف . ايش هرب مل هن أكف ةمآلا نم رارظلا نع !دهاجم

 ؟ ديبعلا ةدامش زوجتفا ؟ لاچرلا نم دملا سيلوأ 14 ملاجر نم نيد.بش اود,ثتساو ر) ىلاعت هللا ناف : لاقف

 سابع نبا ىلوم ةمركع نع نابأ نب مكسحلا یربخآ جرج نبا انأبنأ قازرلا دبع لاق « هفالخ ةمركع نع ءاج دقو

 اوجتحاو « رویا و یعقاشلاو نويفوكلا لاق لوألا ةمركع لوقب و ٠ ةرحلا هراذک لثم ةمآلا رابظ نع رفكي ۰ لاق

 مث اقالط ناك رابظلا نا : سابع نبا لوقب اضيأ اوجتحاو . ءاسنلا نم ةمآلا تسدلو ( مهئاسن نم إل ىلاعت هلوقب

 ةمآلا ىف ةمركع نع لوقذلا نوكي نأ لمت و « رارظلا ىف اهل ظحال قالطلا ىف ةءالا ظح ال كف « ةرافكلاب لجأ

 برعلا مالک ىف لمعتسي ىأ ( اول امن ىأ اولق امل ةيبرعلا قو ) هلو ٠ فالتخا هيلوق نيب نوكي الف ةجررملا
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 لیصالا ةياور فو « فاقو نونب رثكحالا اذک ( اولاق ام ضة قو ) هلوق ۰ هلطبأو هيف داعأ ینمع اذکل داع

 فلتخا دقو . لوالا هلوق ضق» لعفب قاب ةنأ یعلاو « حصأ لرأآلاو ةلمر» 2 ةدحومب « ضعإ » ىنمممثكسلاو

 اهكاسمإ ىلع مزعلا وأ , اهئطو ىلع مزعلا كي وأ « رفکی نا دعب الإ اهؤطو هل زوج الف لعفلا طرتشي له ءاملعلا

 هيلع مدقي نأ طرشب هنیمب ءطولا هنأ هنع ىكحو « كلامو ةيفنلا لوق ىناثلاو سللا لوق لوالاو ؟ ابقارف كرتو
 « هعبت نمو ىفاشلا لوق تلاثلاو « هيامحأ رثكأ هياعو اعم ءطولاو كاسمالا ىلع مزعلا هنع ىحو « ةرافکلا

 ىراخبلا مالك اذه ( روزلا لوقو ركتملا ىلع لدي مل ىلامت ها نآل ىلوأ اذهو ) هلوق . انه هركذنس عبار لوق مثو

 مزجو لوقلا اذه ىلا راشأف « رابظلا ظفا ةداع) وهو لرةلاب عقی نأ انو دوعلا طرش نأ معز نم لع درلا هدا رمو

 نم جشالا نب ريكبو ةيلاعلا ىنأ نع كلذ ىور دقو « رهاظلا لهأ لوق وهو الا رهاظ وه ناک ناو حوجم هنأب

 ىبرعلا نيا خلاب دقو : اولاق ام لوق ىلا ىأ € ازلاق امل نودومي مث إل هلوق ىنممو ۰ ىوحنلا ءارفلا لاق بو نيعباتلا

 لوقلا داعأ اذا لاقي فیکسف روزو لوقلا نم ركام ةنأب هفصو ىلاعت هللا نال لبجلا ىلا هلئاق بسن و هراكنإ ىف
 ىلع لدي مل هللا نأل » هلوقب ىراخبلا راشأ اذه ىلاو . یهتنا ؟ ةأرملا هل لحت مث رفکی نأ هيلع بحي ركنملا مرحنا

 عوتو دارلا نآ لع لد 4 ةيقر ر ردمف نودوعإ مر هل وق دعب عفو :U یضاقلا لیعاعا لاقو « روزلاو کلا

 « اح امالک ناكل سك نأ لبق ةبقو ىنتعأف سمت نا تدرأ اذا لاق ول الجر ناف ‹ ةرهاظملا نم هنم عقوام دض

 ن دمو جرس نب سابعلا ىبأ نيب ثحب ىرج دقو . سمت نأ لبق ةيقر قتعأف سمت نأ درت ۸ !ذ] لاق ول ام فال
 .افالخ مهفالخ دعأ ال نآرقلا اوفلاع نيذلا : لاقو دواد نا هركنأف « عامجالاب جرس نبا هيلع جتءاف ىرهاظلا دواد

 اهانعملیقف ( اولاق امل ) هلوق ىف مالا ىتعم ىف نوبرعملا فلتخاو , جشآلا نب ريكب نع حصي نأ ىبرغلا نبا رکنآو .

 ال ) هلوق ىف ماللا نأ اوعداف ۰ اولاق ام لجأ نم ةبقر ريرحت مهياعف ىأ اولا امل ةبقر رب رحتف عاملا ىلا نودوعي مث

 نودومب مث ةيلهاجلا ىف نورهاظي اوناكن يذلا ىنعملا ليقو « شفخألا لات مهياع هلوق وهو فوذحاب قلعتم ( اولاق
 . بجوم نم لوق قفاوم اذهو , مهلوق نع نومجرب ىأ نع ی ماللا لیقو « مالسالا ىف ةرهاظلا ىلا ىأ اولا امل

 انيلع نأ نه اولاق ىتاوللا ىأ « نم ین ام نوکت نأ شب : لاطب نبا لاتو . رارظلا ةبلك عوقو درج ةراةكلا

 وهو ردصملا مساپ نوف لوقملا یمسف لوقلل نودومي ىأ ردصلا ریدقتب !ولاق نوكي نأ ذوحيو لات « انت ا١أ روپظک

 ' باوصلاب لعأ هقاو « ريمألا بورضم وهو ريمآلا برض مرد اولاق اک لؤةلا

 نيعلا عمد هلل ب ذعي ال لب بلا لاق رم نا لاو . ٍروُمألاو نالطلا ىف ةراشإلا سس - ٤

 تلاقو ؛ فصنلا ذح نأ “ىلإ لطم “بلا زاشآ كلام نب بسك لاقو . هناسا ىلإ راشأف ءاذهب ب ذمی نكسلو

 تأّموأف ؟ يآ تاقف « سمشلا ىلإ اهسأرب تأَموأف سالا ”نأش ام ةشئامل ”تلقف ءيفوسكلا ىف ویلا لس هامسأ
 سابع نا لاقو : مدقتي نأ ركب ی ىلإ هديب ىبلا امرأ نأ لا ۰ من ىأ « لص یهو اهسأرب ۱

 اهيلع لمحي نأ هرس کس مرد ديصلا ىف هب "ین لاق ةداتق وبأ لاقو . جترحال هديب لو یا أموأ
 اوكف : لاق ءال : اولا ! اهيلإ راشأ وأ
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 نع رالاغ نع مهار لنت دح و رم نب كاللا دبع راع وبأ انثدح دمع نب هللا ” دبع اشو - ۳

 ريكو ها ناغأ نك“ "لا ىلع أ لكس ناك و ریمب 0 ل فاط » لاق رسابع نا ن نع ًةمرکع

 « نيست "ذقعو . مذله لثم جوجأمو جوجأب مدر نم حف : هل ىلا لاق بنیز تلاقو

 ةريره ىلأ نع نري نب دمع نع ًةمقلع نب "لس انثدح لضفلا نب” شب_انثدح ددسم اشزم - ۵

 هديب لاقو « ماطعأ الإ ًاريخ للا لأسف صب ملأت "لس دبع اهقفاوب ال ةءاس .ةعجللا ىف : ل مساقلا وبآ لاق » لاق

 « هده زب انلق . ناو 'ىلعسولا نب ىلع هتلمأ مفوو

 كلام نب سنأ نع ديز نب ماشه نع جاّجحلا نب بش نعدمس نب ميهاربإ ان دح *وسیوالا لاقو = ۰۵

 اهب ىنأف او خضرو «اپلع تناك احاضوأ ذخأف ةيراج ىلع ص هللا لوسر دمع ىف ف وهم ادع » لاق

 ؟ نالف ؟ کات نم : هل نا لوسر احل لافف - تتصأ دقو قمر قو - لب رْثا لوسر ابلهآ

 : لاقف . ال نأ تراشأف - اهلتق ىذلا ريغ -رخآ _لجرا لاقف لاق . ال نأ اپسآ أرب تراشأف - امانت ىذلا ريغا

 « نب رح نيب هسأر 7 خم رف هيلا "لوسد هب” تا نأ تراش اف اماتاقل ؟ "نالنن

 تەم » لاق امنع هللا < یفر ربع نبا نع رانيد نب ا دبع نع "نابفس ایت" لح ”ةصيبق اشم بس

 «قرشلا ىلإ راشأو . انه اه نم ًةنتفلا : لوق "یبنا

 نب هللا دبع نع ىاببشلا قاحسإ یی نع ديجلا دبع ت "رج ان دح للا دبع ن لع اشا - ۷

 : لاق . ىل حادجاف لزنا : لجر لاق سمشلا رترك ادف ٠ للك لل ولوسر مم ٍرَمَس ىف انک د لاق قوأ ىبأ

 : لاق مث . اراهم كيلغ نإ « تيسمأ ول هللا كلوسر اي: لق . حادجاف ل زنا : لاق مث . تيسمأ ول لا لوسراپ

 میر اذإ : لاقف قرشلا ىلإ هديب أموأ مث « و هللا لوس ب رشف «ةثاثلا ىف هل حس لزف حدجاف كزنأ

 « اصلا اف دقق انه اه نم لبقآ دق لیلا

 دبع نع نامع ىنأ نع ء ىمبشلا "ناماس نع عيرذ ن 4 اند ندع نب فا دبع شرح - ۸

 نم  هناذأ لاق وأ - لالب هادن كم ادحأ نمنعاال : غم لا لاق » لاق هنع هللا ىضر ردو هم ن هللا

 « رجفلا وأ حبصلا یی هنأك  كوقي نأ سیو « اق مج ريل - نآ ذوب لاق وأ  ىدانب ا٤اف «هروحت

 « ىرخألا نم اهادحإ ۰ دم مل و هب دب دن زيظأو

 لودر لاق » ةريره ای توس زمره نت نور أ دبع نع ةعيبر نإ رخ قد ةثيالا لاقو - ۹



 ۳۱۷ ۱ 0۲۹۹۰۵۲۹۲ ثيدحلا
 دیس رو سس OE ۱ ی

 امأف ءامهيقارت ىلإ امهییدت نايف نم دیدح نم ونا امهماع نیلجر لثکقفلاو ليخبلا لثم : بر

 تم الا قزیب "دیر الف ليخبلا امأو « ها وقعت انب جت یتح هداج ىلع تدام الإ ائيش قتيل الف قتل

 « رهقلح ىلا هیبصاب ريشيو « مس الف اهعسوي وهف  اهتضوم ةقلح لک

 : ةلوصومو َةَماعم ثيداحأ ةدع هش رکذو 0 اهريغو ةيكسملا ىأ ) رومالاو قالطلا ىف ةراشالا باب ( هلوق

 اهيفو ةدابع نب دعسل ةصق هيفو « زئانجلا ىف الوصوم مدقت ثيدح نم فرط وه « رع نا لاتو د هلوق اهرأ

 الوصوم مدقت ثيدح نم فرط اضرأ وه « كلام نب بمک لاقو د |مذاث . « هئاسا ىلا راشأو اذ بذعب نکا و»

 عقب ىنلا لص ) هلوق ۰ ركب ىبأ تنب یه « ءاعمآ تلاقو د اهئلاث . « فصنلا ذخ نأ ىلا راشأو » اهفو ةمزالنا ىف

 ىأ اپسأرب تراشأف » هيفو « ءامسلا ىلا تراشاف د ظفلب نامالا باتک ین الوصوم مدفت ثيدحلا ( فوسکساا ىف

 نأ ركب یآ ىلا ب ىنلا اموأ سنا لاقو د اممبار . راصتخاب وهسلا ةالص قو , هاذعع فوسکلا ةالص قو « ممن

 معلا ىف الوصوم مدقق ثیدح نم فرط وه « سايد نبا لاقو » مسماخ . سایع نا ثبدح نم فرط وه « مدقتي

 وه « ةداتق وبأ لاقو د اهسداس ؛ « جرح الو هديب اموأو و هيفو « سآرلاو ديلا ةراشاب اتفلا باجأ نم باب » ىف

 تا همآ د هيقو ؛ جحلا بانک نه « ديصأا ىلا مرحلا ریش ال باب د یف الوصوم مدقت ثیدح نم فرط اضيأ

 نبا هنأب یرلا مزج هخيش ميهارباو « ىدقملا وه (ساع وبأ ) هلو « عباسلا ثيدحلا . « املا راشأ وأ امام لمع

 ىبأ نب یے قب رط نم ىليعامسالا هج رخ دقو ۰ مجرآ لوالاو یرازفلا قس) وبأ هنأ حارشلا ضعب معزو : ناموا

 ىلع ىنأ الك » هبفو « جا باتک ىف احورشم ثيدحلا مدقت و « ءا"ذلا وهو دلاخ نع نامیط نب هارب! نع ريكي

 دقعو هذهو هذه لثم ) هلوق ۰ نینمزلا مآ شحچ تنب یه ( بنیز تلاقو) هلوق ٠ نماثلا . « هيلا راثآ نكرلا

 ىلاو ماویالا هعیصاب نلحو » ظفاب نكا نتفلا ف یاب و « الوضوم ةوبنلا تامالعو ءایبن الا ثيداحأ ىف مدقق (نیمسآ

 ةجربلا ىف هلاخدا هجوو «نیمست دقعو» ظفاب ةر ره ینآ ثيدح نم نتفلا ىف قانو « نيعسنلا دقع ةرو ص یهو اهات

 هيلع ةردةلا عم قاتناا نع ام ىنشكا اذاف ء ةءبفاا ةراشالا ةلزتم ل زات مولعم ددع ةدارال ةصوصخم ةفصلع دةعلا نأ

 ماللاو ةلعبلا حتفب (ةمقلع نب ةبلس ) يوق « عساتلا . ىلوآلا قي رطب قطنلا ىلع ردقب ال نم ةراشالا رابتعا ىلع لد

 ىف نکل اضيأ یرصب خيش ةمئاع نب ةلسمب سبعار دقو « دانسالا اذه ةاور راس اذدكو یرصب وهو « ةة خيش

 ام راشأ ىأ ( هديب لقو ) هلو . ةقثلاو ةقبطلا ىف ةمقلع نب ةلس نود وهو . ةنک ام ةلمبملاو میم ةدايز همسا لرآ

 نيب « امللقي ىل ( اهدهزب انلق رصتخلاو ىطسولا نظر ىلع هتل أ عضدو ) هلو . لءفلا ىلع لوقلا قالطا نم وهو

 نب ةبلس نع هيوار لضفلا نب رشب وه كلذ لمف ىذلا نأ ىراخبلا خيش ددسم نع هتياور ىف ىجكلا سم وبأ

 نأ ىلا ةراشالا فكلا طو ىف ةلمألا عضوب دارملا نا ليق دقو . جارد] ىراخبلا قايس ىف اذه لعف : ةمقلع

 عباصأ رخآ رصنخلا نال راهنلا رخآ ىف اما ىلا ةراشالا رصتخلا ىلع اممضويو « ةعمجلا موب طسو ىف ةعجلا ةعاس

 وه ( ىسيوألا لاقو ) هلوق ۰ رشاعلا ثيدجلا . ةعججا باتكىف اهتقو نييعت ىف ليواقألا طسإ مدقق دقو , فكسلا

 « جرختسألا » ىف ميعأ وبأ هدروآ دقو « هريغ ىفو لعلا ىف ريثكملا هنع جرخآ « ىراخبلا خيش هللا دبع نب زيزعلا دبع

 ۰. احاضوآ ه هم هلوقو . هحرش عم ةبعش نع رخآ هجر نم تابدلا ف ىقأيو « هنع نايف نب بوقعي قي رط نم
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 مث بم ءارب « خضر » هلوقو . ةضف نم ىلح انه دارلاو « ضايبلا وه ةلمب» مث ةمجعملاو هلوأ حافر حطو عج

 ىأ هلوأ مال < تتتصأ و هلوقو « ىنعمو انزو سفن ىأ قمر رخآ ىف ىهو ءابسأر رسک ىأ نيتمجعم ءاخو داض
 كيديلا , ېن نأ تراشأفو هبف و « ال نأ تراشأف و هيفو « اههذ روضح عم اهناسل یف نرخ ىأ تمصلا م عقو

 نالا ثيدحلا . « قرشملا ىلا راشأو و هيفو « نتفلا ىف هحرش آب « نتفلا رکذ ىف ريع نبا ثيدح رشع ىداحلا

 دقو « ءاملا ف بوذما دومب قیو-اا كر ىأ ةلمبم مث مج ( ل حدجاف) هلو ۰ قوا ىبأ نب هللا دبع ثيدح رشء
 انه هنم دارلاو « مايصلا بانک نم وأ ىلأ نب هللا دبع ثيدح نم « مئاصلا رظف لحي یم باب » ىف هحرش مدنن
 ( عجريل ) هلوق . دوعسم نبا نع یدبناا وهو ناهثع ىنأ ثردح رشع ثلاثلا . « قرشملا لبق هديب اوا ممد هلوق
 ىلع لوقلا قالطإ نم وه « لوقب نأ سیل و  هلوقو « ةيلوعفلا ىلع بصنلاب کافه و« ملا ريكو هلوأ حتفب
 باتک نم رجفلا لبق ناذآلا باب ىف مدقتو « ىرارلا نم كش « رجفلا وأ حبصلا ىنعي هن أك و هلوقو ؛ لعفلا
 نم امهادحإ دم مث ) هلوق ٠ هوار عیدز نبا وه ( ديزي ربظأو ) هلوق ٠ كش ريغب « رجفلا لوق, ١ ظفلب ةالصلا
 ةو « ليطتسملا نکا و ضرتعلا رجفلا سيل » ظفلب ملم دنع عقوو « ىرخأ ةيفيك لع ناذآلا ىف مدقت ( ىرخألا
 لئاوأ ىف هدانسإ ىلع هيبنتلا مدقت ( تسللا لاقو ) هلوق ۰ رشع عبارلا ثيدحلا . ةروكذملا ةراشالا نم دارا ربظإ
 تددام هلصأو , دملا نم لادلا ديدشتب «تکدام الام هوقو ٠ ةدحوم مث مگ ناتبج » انه هلرقو « هحرش عم ةاکرلا
 اذإ اروم روم ءىثلا رام ليلخلا نع لةنو  لادلا لدب ةفيفض ءارب « ترام » ظفلب لاطب نبا هرکذو ٠ تدأف
 باوصلا وهو نيثلا نبا لاق « عملا ةةيصب امد د هريغلو ةينثتلاب رذ ىبأل اذک ۾ امید ندل نم ه هلوقو ؛ ددرت
 ىد ريدقتلاو ةمجوم ىه لب أطخ ةيثثتلاب ةياورلا تسيلو . لاق اذک « ةعبرأ امهل نوكسيف نييدث لجر لكسل ناف
 « ىعابرلا نم ميلا ردكو هلوأ مضب زوو لاق نیلا نبا هدیق ميجلا مضو هلوأ حتفب « نحت د هلوقو . مهم لك
 : لاطب نبا لاق « هقلح ىلا همبسإب ريشيو » هيف هلرق هثم ةمجراا عضومو ٠ تاياورلا مظعم ىف تباثلا وهو : تلق
 .ىراخبلا لملو ء كلذ ضعب ىف ةيفنحلا هفلاخو « قامالا ةلزنم لزنتن همهفم تناكاذا ةراشالا نأ ىلا روما بهذ
 ةفلتخ ماكحأ ىف ةراشالا تذاج اذاو « نطالا ماقم ةمئاق ةراشالا قلم ىنلا امف لمج ین ثيداحألا هذ مهلع در
 سرخالا نم هريغو قالطلاب ةراشالا نأ یراخاا دارأ:ريثملا نبا لاتو . زوجأ قطنلا هنکع ال نمل ىف ةنايدلا ىف
 امل ةئطوت اهتيداحأو ةجرتلا هذه دروأ یراخبلا نأ ىل ربظإو . ها ظفللاك ذفان ددعلاو لصالا اهنم موفي ىلا هريغو
 ةراشإلا ىف ءايلعلا فلتخا دقو . لعأ هقاو هقالطو سرخ لا نامل نيب قرف نم عم هيلي ىذلا بابل ف ثحبلا نم هرکذب
 رارفالاو دو.ةءلاك نییمدالا قوقح ىف امأو « قطنلا ىلع رداقلا نم ولو نكي اولاقف هللا قوق ىف امأف « ةميفلا
 رعو « هتطن نم اسوبأم ناك نا : ةفيتح ىلأ نع اهثلاث  ةنادل لقتعا نميف ءالملا فلتخاف كلذ وضو ةيصولاو
 لاق نإ لوحكم نع لقثو « مالک هقبس نا : ىمازوالا نعو . یواحطلا هحجرو « توملاب لصتا نإ : ةلبانهلا ضعب
 نيرثكالا دنع هقطأ ماقم هتراشا موقت الف قطنلا لغ رداقلا امأو . مص أموأف ؟نالفو : هل ليقف تدعأ مث رح نالف
 هعیصاب راشأف ؟ ةفلط 6 : هل ليقف هنارما قاط ول اكةينلا ماتم موقي له فلتخاو

 مش الا هادبش محل نكي ملو مهجاوآ نومرب نيذفاو ) ىلاعت هللا لوقو « ناملا سیسپ - ۵



۱ ۹ ۱ 6۳۰) = o۴۰ كبدحلا ۱ 

 نأل ۰ ۳ فورعم هاك وأ ةراشاوأ ةباتكب "هنآ رما ”سرخألا فذ ٠ .li (نیفداصلا نه - هوا یا

 تراشأف یلات ل هللا لافو « ملا لهأو زاجحلا لهأ ضعب لوق وهو « ضئارفلا ىف ةراشإلا زاجأ دف لر ولا

 : سانا ضعب لاقو . ةراشا : )زم ر الا  كاحضلا لاقو ؟ اص دملا ىف ناک نم ملكت "فيك : اولاق « هيلا

ا نيب سیلو . زباج ءاعإ وأ ةراثا وأ ٍباتکی ' قالطلا "نأ معز مث. نامل الو "دحال
 ناف . قر رفذقلاو قالطل

 « فذقلاو ”قالطلا لاب الاو « مالکب الإ زوج ال قالللا هاذک : 4 ليق « « مالکب الإ نوکیال ی ذقلا : لاق

 هنم نيب همباصأب راشأف ”قلاط تنآ لاق اذإ : ةداققو ئبءثلا لاقو . نعالی ألا كلذكو . قتملا كلذكو

 لاق نإ ةيمألاو سرخ : دام لاقو . هم زا هديب قالطلا بتک اذإ سرغألا : 7 ميهاربإ لاقو . هنراشاب

 زاج هسأرب

 لاق د لوق كلام نب سنا مس هنأ "یراصنالا لیعس نب یح نع ثغرك انك لح ةييتق ال س ۰

 ٠ منوي نيفلا مث « راجنلا ونپ : لاق ٠ هللا لوسراي "لب : اولق ؟ راصنألا رود ری کربخآ الأ : لب هللا لوسر

 یضبقف :هدیب لاق مث . ةدعاس ونب مم وای نيذلا مث « جزا ثب ثراحلا ونب مهني نيذلا مث « لبشألا دبع ونب

 « ريخ راصنألا زود لک فو : لاق مث « هدیب یاراک نیطدب م« هعباصأ

مزاح و لاق "نایفس الح هللا دبع ن 1 شی - ۰۳۰
 بحاص یدعاسلا كوم نب لوعس نم هەم 

 نيب نرفو «نيتابك وأ هذه رم 7-5 ةعاسلاو انأ تشعب : د زر هلل "لوسر لاق: لوقي ب ا لوسر

 ¢ ىطساولاو' ةبابسلا

 رهشلا هب یبلا لاق » لوقي ره نبا تم میکس نب لج انآدح ةبعش افلح مآ شم - ۲

 ةر لوقی نيرشعو امن ' ىنمي « اذكحهو اذکهو اذکهو لاق م« “نيالا یی / «اذکهو اذكهو اذكه

 < نيرشعو امسآ ةرمو نيثالث

 راشآود لاق دوسم ىبأ نع سيق نع ”ليعامسإ نع ديم نب ' يح انئدح ' ىنا نب. دمع شنی - ۳

 ان رق "ملطب ثيح نيا دفلا ىف بولقلا ظافو وسلا ؟ناو الأ . نيتكرم انه ناعالا : نملا وحن هديب هرب ؛یبلا

 « رو ةعيبر وناطیشا
 $ و ا مڑ 85

 هلا لوسر كاق » لمس نع هيبأ نع مزاح ىبأ ن زيزملا دبع انربخا ةرارز ”نب ورع ارزو - ۳۰«

 «اثيش امنپ جرفو ی ول ةبابسلاب راشأو «اذکع نجلا ىف مهتيلا لفاكو او
 .[ ٠٠٠١ : ىف هفرط - ۰۳۰۵ ثيدحلا ]



fقالطلا پاتک - ۸ ۱  
 ريتخاو « نيبذاكلا نم ناك نا هيلع هللا ةنعل د لوقب نعالملا نال ء نمللا نم ذوخأم وه ( نامالا باب ) هلوق

 نأ هلو « هب أدبي اضيأ وهو « ةنآلا ىف هب ءىدب یذلا وهو « لجرلا لوق هن ال ةيمستلا ىف بضغلا نود نمللا ظفل
 الو « امبتيب كرتشم وهو داعبالاو درطلا نعللا نال اناما ىم لیقو , سکع ريغب ةأرملا نع طقسیف هنع مجرب
 « فذقلا نم شک آ لإ هبنذ لسي | ابذ ناك اذا لجرلا نال . املا ةبسذلاب بنذلا مظمل بضغلا ظفلب ةأراا تص
 رشتنف « هب جورلا نم سيل نم قالال ضرءتلاو شارفلا ثبوت نم هيف امل مظعأ امنذف ةيذاك ىف تناك ناو
 انمتلاو انعالت لاقيو « ینمع ةنعالملاو ناعثلالار نامللاو ۰ اممقحتسي ال نمل ثاديملاو ةيالولا تبثتو « ةيمرحلا
 ىلعو نامالا ةيصورشم ىلع اوعجاو . نيرن اجلا نم ابلاغ هعرفول ةنعالم ةأرملاو نعالم لجرلاو امهنيب الا نعالو
 . بوجولا یوق هنم سيل دلولا نأ ققحت ول نکل ۰ جوزلا ىلع هبوجو ىف فاتخا و , ققحنلا مدع عم زوج ال هنأ
 ىف قاسو « رثك الا اذنک ( نيقداصلا نم ناک نا - هلوق ىلإ - مرجارزآ نومرو نذلاو : ىلاعق هللا لوقو ) هلوق
 وأ ظفلاب نوكي نأ نم معآ هنال € نومرب إل ىلاعت هلوق مومعب كس یرادخبلا نأكو « اراك تایالا ةع رك ةءاور
 نأ الو , یئزم اهتيأر لجرلا لوقي نأ نامتلالا ىف طرتشي ال هنأ ىف ام ررپمجال هربغ كسع دقو قمپفلا ةراشالاب
 هديؤيو « تاز وأ ةبناز اب لوقي نأ کی لب ؛ كلاذ افالخ تعضو تناك نإ امدلو وأ الماح تناك نا اپاح ینو
 بجو ةينازاي لاق ايبذجأ نأ ولف  ةچوزلا یر نامالا عرش مث « ةا ىرب ینجالا ىلع فذقلا دح عرش هللا نأ
 هنع لصفناف یعالل ناعألا ةيعو رشم ىلع قافتالا ةيكل املا ىلع اودروآ و . نامللا كح كلذ كف « فذقلا د> هيلع
 ( ةباتكب هتأ سما سرعألا فذق اذاف هلق ۰ لع هللاو ۰ ارجرف ىف هجرف تسا لوقي نأ هطرش نأب راصقلا نبا
 ىنا نآل ماكتملاك وهف فورعم ءأنإ وأ ةراشإ وأ ( هلوق ءاه الب « باتکب و ییمشک ا دنعو « ةدحو» مش ةانثع

 ( لعلا لهأو زاجحلا لهأ ضب لوق وهو ) هلوق ٠ ةضورفملا دوم ف ىأ ( ضن |رفلا ىف ةراشالا زاجأ دق ل
 لاقد ) هلق . نيرخأتملا ضءب اهراتخا دمحأ نك ةياور یهو « قعلو ىعازوألاو ةيفنملا فااخو « مريغ نم ىأ
 نارهم نب نومیم قيرط نم متاح ىبأ نا جرخأ ( ایبص دبلا ىف ناک نم ماکن فيك اولاق . هيلا تراشأف : ىلاعت هللا
 ىف وه نم ماكذ نأ انسأت :اولافف ٠ هولك نآ ىسيع ىلا تراشآ ( حلا ابرف اثیش تشج دا ) ميرمل اولاق ال : لاق
 ماسح ف تناكف ماكل ال نأ ترذز تناك مرم نأ هب لالدتسالا هجوو . هيهادلا نم 4 تءاج ام ید ةدابز دما

 تبث دقو « هب تراشأ ام اماع اوركنأ اوناک ناو اماژس ةدواعم نع ام اوت ١ ةمیفم ةراش] تراشأف سرخالا
 ینارباطلا هجرخأ اتص یا ( اموص نمر لل ترذن ینا و ىلاعت هلوق ید نأ كلام نب سنا و بسك نب“ ىبأ ثبدح نم
 ريسفت ىف ةفيذح وأو ديم نب ديع هلصو ( ةراشا ازمد الإ ) محاز» نبا ىأ ( كاحضلا لاتو ) هلوق ٠ هيغد
 نم زدرلا ناف ( امر الا مايأ ةثالث سانلا ماكست ال نأ كتيآ إل لات هلرق ىف هنع امرظفل و یروثلا نايفس
 روبشلا ناف بصي لف ءقادمهلا لیحارش نبا وه كاحضلا : لافف یامزکما برغآو . هکح هل نأ ىلع لدف مالکسلا
 نیا لاقیو لوحارش نبا امأو : محاز» نبا نأ احرصم هند روکذلا رثالا هجو دقو « محام نبأ وه ريسفتلاب
 ىف امهدحأ طقف نائيدح یراخبلا دنع هل لب ٠ ريسفتلا رم اًديش هنغ اولقني مل نکل نيعباتلا نم وهف لوبحرش
 هلوق . ةداشالا زمرلا : لاق ىردخلا ديعس فآ نع هتیاور نم امهالكو نيدت را ةياتتسا ىف رخالاو نآرقلا لئاضف

 ةراشإ وأ ةباتيكب قلط نإ معز مث ) هریغو شرخألا نرد ةراشالاب ىأ ( نامل الو دح ال سان ضمب لاقو )



  1ثيدحلا ۵۳۰۰ = ۵۳۰ ١€

 لاق ناف «قرف فذقلاو قالطلا نيب سیل و ) هلوق . حلا ةباتكب قالطلا نأ هريغلو « رذىنال اذک ( زاج ءاعإ وأ

 مالکسلا ديفإ هعرقو ىلع تتفاو تنأو ىأ ( مالكبالا نركي ال قالطلا كلذك : هل ليق مالكب الإ نوكيال فذقلا

 دابتعاب لا, نأ امإ ىنعي ( قتعلا كلذكو ٠ فذقلاو قالطلا لطب الاو ) هلوق ۰ دحلاو نامالا ىف هلثم كمزايف

 ضدي هقفاو دقو« مع لملد ريغب امهئيب ةقرملاف الأو « ةراشالاب املك لطبتف اهرا,:عا كرتب وأ املك امف ةراشإلا

 نم مهو« ان اسحتسا هاو ناعللا ريغ ىف هن اناع نکا « عيا نالطب ساقلا : لاتو ثحبلا اذه ىلع ةيفنحلا

 هذهو « ةحهرص ريغ اهنآل ةراشالاب هيف تكي الف فذتلاك حيرصلاب قلعتي هال ةوشات ديللاو ناعالا ىف هانعنم : لاق

 ةمهفم ةراشإلا تناك اذإ ايف ةطورفم ةلأسملا نأب نيثلا نبأ هدرو « مريسغو ةلب املا ,زم ةيفنملا قفار نم ةدمع

 لاق نم, نأ لیلدب « هانعم نود انزلا رضب قلءتي فذقلا نأ اضيأ مهتجح نمو « ةبير هعم قبب ال اأو امارفإ

 .ةراشالار ؛ مارح هنأ لئافلا دضتعاف ةمش ءطو ءىطو نوکب نأ لایحال اذ نکو لل امارح طو تّءامو رخال

 . ةوفنب مع ضقنلاب راصقلا نا باجأو ؛ ضيرعتلا ىف دسحلا بحي ال كلذلو «نيسينسملا نيب ليصفتلا اب تب ال

 زيمتيو أطخو درع هبشو دمع ىلا منی هناف لئقلاب هريغ ضقنو « فيعض وهو یرملا ناسللا ريغب فذقلا

 نأب بقعت و , عامجإلاب ةدودرم سرخالا ةدارشو ةداسوش نامالا نأب اضيأ اوجتحاو : ىرق ردو ةراشالاب

 مصاا كلذکر ) هلوق ٠ هيف ثحبلا فیس نيم شک لا د:ع ناءللا نأبو , عاجإ الف اهوبق ركذ اكلام

 مفت نأ ىلإ ةراشالا دادرتب عضتري دق نكل « لاكشإ ءسآ ىف : بلبملا لاق« مهف ىتح هيلا ریش اذإ ىأ ( نعالپ

 اذإ : ةداتقو یمشلا لاقو ) هلوق ٠ هقطن نم فرعي هنال لوس كلذب هتفرعم ىلع عالطالاو : تاق . هنع كلذ ةفرعم

 ةيم لجد لمس لاقف یهشلا لئس : ظفلب ةبيش ىأ نا هلصو ( «تراشاب هام نييت هعباصأب رادأف نلاط تنأ لاق

 نم هاون اع ريع هنأ هانعم : نيّدلا نا لاق . هتأرسا قرافف ملكتي لو حباصأ عبرأب هديب ًابوأف لاق كتأىما تقلطأ

 ىنأ نبا هلصو ( همزل هديب قالطلا بةك اذإ سرعاألا : مدا را لانو ) هلو . كاذب هيلع او دتعاف ةراشالاب ددملا

 الو قالطلا بتکی لجرلا ظفلب قازرلا درع هجا كادک ةدغ نآ نبا نع مرثآلا هجرخأو « هظفاب ةبوش

 : یعفاشالاتو « همزا هاون وأ قالطلا بتنك اذإ سرخألا نأ كلام نع نيتلا نیا لقن و ء امزال هارب ناكهنأ هب ظفلي

 ءاوس عوقولاب لري ىعفاشلا ناف امممج ول امآ « اتالط نوكي ال هدارفنا ىلع امم الك نأ ىندي « اذالط نوکی ال

 ىبأ خيش نايلس ىبأ نب دام وه ( زاج هسأرب لاق نإ مدالاو سرخ : داح لاقو ) هلوق ٠ سرخأ مآ اةطان ناك

 هياع قبطني ام قبسي ثيح زاوجلا لع نأ نخ الو ؛ میخیش لوقب نییفوکسا مارلا دارأ ىراخبلا نأكف « ةفينخ

 ام لوالا ثيدحلا : اضيأ ةراشالاب قامتت ثيداحأ ةمخ بالا ن فنصملا رکذ مث . باوجلا ساب ءاع الا نم

 یا نع سنأ نع رخآ هجو نم كانه هدررآ هناف « بقانلا ىف هحرش مد#: دقو راصنالا ررد لضف ىف سنأ ثردح

 ىق تسیل و ةراشالا هذه سنأ ةدايز فو « ناحيص ناقب رطلاو ةطساو ريغب سنا نع انه هدروأو « یدعاسلا ديسأ

 ثيدحلا نم دوصقملاو . مدقت اک ةدابع نب دعسآ ةصق ةداب زلا نم تا نآ نع ةياور قو « دسآ یا نع هلا رر

 « قطنلاب ةنورقم ةمهفلا ةراشالا لامعتسا هيفف « هديب یارلاک نواعسو م هعب اص ضبقف هدب لاق مث » هلوق انه

 هلوق « لبس ثيدح ىناثلا . ترشنناف ءامر مث هيلع هعباصأ مذ دف ءىثلا هدبب نوک ىذلاك ىأ هديب یاراک هلوقو

 یدیا حرصو « مزاح ىنأ نع » ظفاب نایفس نع نيبجو نم ىلعامسالا هجرخأو هدنع عقو اذك(مزاح وبأ لاق)

 ىرابلا حف م ٩ 0 م



 قالطلا باتک - ۸ ¥

 وأ هذه نم هذبك) هلق ٠ يعل وبأ هجرخأ ءالبس عم هنآ مزاح وأ انثدح و هتباور ىف لاقف ثيدحتلاب نايفس نع
 ( ةبابسلاب نايفس راشأو قرفو ) هژوق ۰« هذه نم هذبكد هلوق ىلع ىدا رصتقاو « ىوارلا نم كش ( نيتابك
 اذه انموب ىلإ هتثعب موب نم ىضقلا دق : يفامزكلا لاق ء ىلاعت هلا ءاش نإ قاقرلا باتكى قوتسم ةحرش یت ایس

 دارملا نأ ىناطخلا باجأو ؟ ةيراقملا نوكست فیکف « ةئس نوثامو ةئامعبس - ةئامهبسو نيتسو عبس ةنس ىنعي -

 . هيلا ترشآ ثيح كلذ ىف ثحبلا ىأيسو : تلق . ةيابسلا ىلإ ىطسولا لضف ردق ىضمام ىلا ةبسنلاب قب ىذلا نأ
 ىبأ ثيدح عبارلاو ۰ مایصلا باتكى ىوتام هحرش مدقت « اذکمو اذكهو اذكه ر كار ربع نبا ثيدح ثلاثا

 وهو ‹ مو وهو : ضايع لاق درعص نآ » یویمشکلاو یب اقلا ةياور ىف عقوو م ورع نب ةبقع وهو  دوعسم
 وهو سيق نه دلاع يآ نبا وهو ليعامسا نع قرط نم ىزانملاو بقانملاو قلخلا هدب ىف كلذك مدقت دقف . لاق اک
 ۱ هحرش مدقت دقو « دوهسم نآ وربع نب ةبقع نع سيق یثدح , هظفل و هاب قلا هدب ىف حرصو « مزاح ىنأ نبا
 یأیسو « مقبلا لفاک لضف ىف لبس ثيدح سماخلا . بقانملا لوأ ىف هحرش ةيقبو , قلا هدب ىف نجلا ركحذ ق
 ىتمب اهو « ةحایلاب » ىنممشكلا ةياور ىف « ةبابسلاب » هيف هلوقو « ىلاعت هللا ءاش نإ بدالا بانك ىف هحرش

 ٦ - دولا یننب ضرع اذإ اپ ۱

  - ۰الجر نأ د ةريره ییا نع بیسلا نب دوعس نعباهش نبا نع كلام انث"دح ةعّرق نب جم اشم
 لاق ؟ اهناولأ ام لاق « معن لاق ؟ لبإ نم كل له لاقف « دوس مالغ یل دل هللا لوسراي لاقف رب یبلا ىنأ

 « عن اذه كنبا "لملف لاق « قرع عر لمل لاق و كلذ ىلأف لاق « معن لاف ؟ روا نم اف له : لاق درج
 [ ۷۳۱6 « ۱۸6۷ 5 ىف ءافرط - ۰۳۰۰ ثيدحلا ]

 مل رخآ “یش هنم مہذب ءیش ركذ وهو « ضررعتلا نم ءارلا ديدشآب ( دلولا یاب ضرع اذإ باب ) هلوق
 ىف ثيدحلا اذهل ىراخبلا مجزتو « هماقم موي عوضوملا هظفل ريغب ءىش ركذ اهئاب ةي انكلا قرافيو « رڪڏب

 : لاقف رينلا نبا هضرتعا دقو « هيب ضرعي » هقرط ضمب ىف هلوق نم هذخأ هنأكو « ضيرعتلا ىف ءاج ام ه دودحلا
 ضیرعتلا كح ءاذلاب رعشي همالك نكسا ۰ دوصقملا ماپفا ىف امرک انتشال ةراشالا ةمجرت بقع ضيررمتلا ةمجرت ركذ
 فالخ , ةوصقملا ىمملا الإ اهنم مفي ال ىلا یه ةر تتملا ةراشإلا نأ باوجلاو . ةراشالا ىف هبهذم ضقانتيف
 مهنا ةنأ ىبارعألا لوق رهاظ : « مالا » ىف ىعفاشلا لاق « اقرتناف واسم اماو حجار امإ هيف لاتحالا ناف ضيرعتلا
 « شی رمتلا ىف د>الهنأ ىلع كلذ لدف فذقلا مَ هی ىنلا مت مل فذقلا ريغ هجو هلرقل ناکال نکل « هنأ يما

 هللاو ء زوحي الف خرصتلاب ال ضيرعتلاب ةدنملا ةبطخي نذإلا عرصنلا مكح ىلمعي ال ضيرعتلا نأ ىلع لدي امو .
 نم ةعامج هعب ات و « كلام نع « أطوملا ٠ ف بخصم وبأ هجرخأ : ىنطقرادلا لاق ( باهش نبا نع ) هلوق ٠ معأ
 نب دمع نب هللا دبع قيرط نمو « یرهزلا انآ » كلام نع نسحلا نب دم ةياور نم هقاس مث ؛ أطوملا جراخ ةاورلا
 بهو نبا قيرطو « باهش نبا نع امهالك كلامو بذ ىنأ نبا یتربخآ » بهو نبا قيرط نمو « كلام نع ءامسأ
 لاقن سنوي مهفلاغو « یرهرلا بامصأ کال اذک ( هربخآ بيسملا نب ديعس نا ) هلوق . دواد وبأ اهجرخأ هذه
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 ىلا یراخبلا نم ريصم وهو «هنع بهو نبا قيرط نم ماصتعالا باتک یف قأيسو ةر ره يأ نغ ةيلس ىبأ نع» هنع

 یعازوالا نع كادضلا نب يع ةياور هدیژر و « كلذ ىلع لسم هاو دقو اعم ةلس فآ و درع نھ ىرهولا دنع ةنأ

 « حيجرتلاب لمعلا ىلع لوح وهو ؛هعبات نمو كلام ةياور ظوفحا نأ ىنطقرادلا قاطأ دقو « اميمج امهنع ىرهزلا ند
 ناف «ةرب ره أ نع انغلب » لات ىرهزلا نه هاوراليقع نأب اضيأ ديأتب و « ىراخبلا هعئصام وهف عملا قيرط امأو

 تأ الجر نا ) هلوق ٠ هيلع رصتفال الثم ديمسك طقف دحاو نع ناكول الإو ۽ دحاو ريغ نع هد هاب رمشي كلذ

 « كلام نع سيوأ ىبأ نب ليغامسا نع دودحلا ىف یأیس اذکو « ىنارغا هاچ د بعصم ىبأ ةياود ىف ( يقلب ىنلا

 دنع قلا بهو نباةياور فو ىنطقرادلا دنع كلام نع ببشأ ةياور ىف اذكو «ةيدابلا لهأ نم لجر ءاج» یاسلاو

 « باوش نبا نع ةئايع نب نايفس ةياور نم نالا باحصأو سم دنع اذكو « ةرازف ىنب نم اببارعآ نأ» دواد ىنأ

 نب ورمع تنب ةبطق قيرط نم هل «تاموبلا» ىف ديعس نب ىنذلا دبع هثیدح جرخأ ةداتق نب مضض ىنارعالا اذه مساو

 له : لاقف عقلي ىنلا اکشن ل یب نم ةأرما نم دوسأ دولوم هل دلو ةداتق نب من نا د امدح اكوادم نأ مره

 نا هللا لوسراب : لاقف) لوق : « جلي ىنلاب خرص و بئذ ىنأ نا ةياود ف ( مع ینلا أ ) هلوق ؟ « لبا نم كل

 ىأ ٠» هةتركنأ اود سن و ةءاور ق دازو « مالغلا مسا لعالو أ ىملا مسا ىلع فقأ )د وتا امالغ تدلو قارا

 لاق هنأ ضيرمتلا هجوو ءاضيرعت ال ناب اع رصت ناكل الإو هئاسلبهنبا هنوکر کن هلا دري لو یلقب ةتركتتسا
 ضرع دئنيح وهو » لسم دنع یرهرلا نع رمغم ةا ور ف خقوو؟ ىتم نوكي فیکف شريبأ انأو ىأ دوسآ امالغ
 نهو « كلذل ثيدحلا اذم ىعفاشلا لدتساو .روببا لاق هبو افذق سيل فذقلاب ضبرمتلا نأ هنم ذخؤيو « هيفني نأب

 : دیملا قیقد نیا لاتو . هحرش رخآ ىف ةنايب ىفأيس اه ثيدحلا نغ ام أو  اموپفم ناكاذإ دحلا هب بحي ةيكلاملا
 دق هنال « رظن قالطالا اذه قو : تلق . ريزعت الو دح هيلع بحي ال یفتسلا نال« رظأ ثيدحلاب لالدتسالا ف
 دوب تنأف ضيبأ ةأرملا جوز ناك اذإ الثم لوقي نأ لوألا نف « هيضتقي ظفلبو فذقلا یضتقی ال ظفلب ىتفتسي
 ديزي وأ ءاضيرعت نوکیف ضيبأ انأو دوسأ دوب یا ىنأ سما نا :الثم لوقب نأ ىتاثلا نمو ؟ محلا ام : دوسأ
 شکع للم ىباطخلا هبت دقو . لالدتسالا متيف ىناثلا وه بابلا ثيدح ىف درو ىذلاو « احيرصت نوکیف عنز اللم هيف

 تّدطو اپنآ ديو نأ زاوجل فذق دح هنم سیا هتأرسا هتمضو ینلا دلولا نأب حرص اذإ جوزلا مرلي ال : لاتف اذه

 نب دم ةياور ىف ( رمح : لاق ؟ اهتاولأ اف : لاق ) هلق . انكم كلذ ناك اذ هلبق ىذلا جورلا نم هتعضو وأ ديد

 لمج ثيدح حرش ىف هریسفت مدقت دقو « ةرم ىلإ ضيب الا كمرالاو « كمر لاق » ىنطثرادلا ذئو كلام نع بعصم

 قروالاو « رمح نزوب واولا مضي (اقرول اف نا) هلوق ٠ رحآ نزوب ( قروأ نم اهف لف ) هلق . طورشلا ىف رباج

 ىأ ةليقثلا نونا حتفب ( كلذ ىناف) هلق . ءاقرو ةمامحلا لبق هنمو « ةربذا ىلإ لی« لب كلام سیل داوس هيف ىلا
 هعزن لعل ) هلوق . ؟ رخآ مال وأ اماع أرط ابنول ريغ نم لذ ببب وه له « ابفلاخ یذلا نوللا امانآ نا نم

 « ههزن اقرع لمل ىأ بصنلا باوصلا نأب عج مرج لوالا فالف اف لاکشا الو « هلعل د ةم رك ةياور ىف ( قره .
 ريم هثم فذح هنأ لاتحاب كلام نبا هیجو و « ءاملا تطقسف « هلما د لصالا ىف نوکی نأ لمتحم و : یاذصلا لاتو
 هبذتجاف روکذلا نوللاب وه ام اغوصآ ىف نوكي نأ لمتحم یملاو « ةيركةءاود ف عقوام هپجوت ديؤيو « نآشلا
 دذ يآ ةياود ىف اذک( هعزت اذه كنبا لعلو ) هلوق ۰ قیقحتل انه لعل نأ يدرادلا ىعداو « هنول يلع ءاجل هيلا
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 قرمب همش بسنلا نم لصألا قرعلاب دارملاو ٠ تاياورلا رئاس ىف !ذكو « قرع هعزن » هريغل و « لعافلا فذحي
 لصأو ۰ مولا وأ مركلا ىف قرعم اذكو « بسانتم هلصأ نا ىأ ةلاصألا ىف قیرع نالف : محلوق هنمو « ةرجدلا

 : همأب وأ هيبأب دلولا هبش نع لمس نيح مالس نب هللا دبع ةصق ىف عقو ام هنمو « ليلا لع قلطي دقو « بنا عزنلا

 ةحصل هب لدتساو « لئاسلا مهفلابیرقت مولعملاب لومجلا هیبشت و « لمم ا برض ثيدحلا فو « همآ ىلا وأ هيبأ ىلإ حدن
 دابتعالاو سامقلا ةمص ىلع ليلد هيف : ىبرعلا نا لاقو . هبشلا سايق ىف لصأ وه : ىباطخلا لاق « سايقلاب لمعلا

 ماكحألا ىف هيبشنلا ىف وه ۱6] عارنلاو « ىدوجو ىمأ ىف هيبشت وه : لاقف ديعلا قيقد نبا هيف فقوتو ؛ ريظنلاب
 هب قحلب.دلولا نأو « نظلا درجع هدلو نم ءافاثالا هل زوجي ال جوزلا نأ هيفو . ةوف ةدحاو قبرط نم ةيعرشلا

 ةيراقثملا ناولآلا فالتخاب لولا قن لحال هنأ ىف فالخ ال : دشر نبال میت ىطرقلا لاتو . همآ نول هنول فلاخ ولو
 ‹ هيهذم ىف دارا هنأكو « ها ريتسالا قدم ضم لو ءط یلاب رقأ دق ناك اذإ دا وسلا و ضاسلا قالو « ةرمسلاو ةمدالاک

 ىلع دلوب كنتأف اهمهتا ناف « لا ري انز ةئيرق هيلا مضني مل نإ : اولاقف لیصفتب ةيمفامشلا دنع تپ ا ف الخلاف الاو
 ةلب انا دنعو . هيوقيام ناعللا ىف ألا سابع نبا ثيدح ىفو « حيحصلا ىلع قلا زاج هب اهمهتأ ىذلا لجرلا نول
 میدقت هيفو . ةيعفاشلا دذع فالخلا بيتر“ سكع وهر٠ اممدع دنع وه ا] فالخلاو , اقلطم ةنيرقلا عم یا زوجي

 نظ قيقحت نع رجرلاو , ناکمالا عم اهئاقبإو باسن لا طايتحالا هيفو . هبدلا ةفلاخم هب رعشي ام ىلع شارفلا کج
 هيفو . ثداح سيل لوأ ىلا دنتست نأ اش دبال ثدارحلا نأو ۰ لساسقلا عنم هنم ذخ وب : ىطرقلا لاتو . ءوسلا

 ضيرعتلا نأ ةيكلاملا ضعب باجأو « ةيكلاملل افالخ حيرصتلا حقي ین فذقلا كح تبي ال فذقل اب ضيرعتلا نأ
 « كلذ عفدل هيف ةجح ال ثيدحلا اذهو , حيرضالا ند مفي اک فذقلا هنم ميف ام وه مدنع فذقلا هب بحب يذلا

 لاقو « نعذأ لثلا هل برض ايلف « ةبيرلا نم هل عقو امل كسم لا نع ايتفتسم الئاس ءاج لب ءافذق درب مل لجرلا ناف
 ليبس ىلع ناكاذا ضیرعتلا ىف دسحلا بحي امإو . هيف ؟دحال لاؤلا ليبس ىلع ناك اذا ضيرعتلا : بلبملا
 « ةضخحلا ةيذالا دصقر ىننجآلا نا ضيرمنلا ىف ینجالا و جوزلا نيب قرفلا : يالا نبا لاقو . ةمتاشملاو ةيجاوملا
 ملعأ هللاو « بسنلا ةئايص ىلا ةبسنلاب رذعپ دق جوزلاو

 نءالملا فالخإ تيس - ۷

 "نم الجر "ناد ن ا ضر هلا دبع نعم فان نع عرب وج انثدح ليعامسإ 7 كون اشو — ۴۳

 ۱ « اهنبب قرف می 'ىنلا ایم هتأرما فذق راصنألا
 ظفاب ارصتخم عفان نع ءامسأ نب ةيربوج ةياور نم ربع نبا كثيدح هيف ركذ ( نعالملا فالحإ باب ) هلوق

 هجو نم روذلا ريسفت ىف مدقتو « عفا نع رمع نب هلا ديبع قيرط نم باوبأ ةتس دمب ىنأيس !ذكو « امیفلحأف د
 كيم دقو ,نأعللا تاملکی قطنلا اند فالحالا دارلاو قاما و لجر نيب نعال» ظفاب رمع نب ها ديبع نع رخآ

 هجو وهو ةداپش نامللا : ةفيثح وأ لاتو ‹ روسبجلاو یعفاشلاو كلام لوق وهو . نيم ناعللا نا لاق نم هب

 ىيناو « ةداهش الو نيميب سيل : ءالعا ضءب لاق مث نمو , سكملاب ليقو ء نيولا ةيئاش اهيف ةداهش لیقو « ةيعفاشلل
 هنأ ىلع ءانب نيقساف وأ نيلدع نيدبع وأ نيرح نيرفاك وأ نیباسم نيجوز لكنيب حرشي ناملا نأ فالخلا ىلع



 )۵ ۵۳۰۷ - 5۳۰۹ دا

 حص الو ةدام نامللا نال « نییلسم نرح نيجوز نم الإ ناءالا حص ال ليقو « هنامل حص هنر« حص نف « نيك

 ىلع لد ام نيبلا نا هليؤيو < فاحو نعال نيب ىوارلا ةيوستل نيلوالل ةج> ثيدحلا اذهو , فذق ىف دودحم نم

 لاقذ ١ سامع نبأ ثيدس قرط ض»ب یف 2 هلوق هياع لدو « كاذک انه وهو ريض قيقحت أ عنم وأ كح

 ريرج ةياور نم قجیلاو مك احلا هجرخأ « تام عبدآ كلذ لرقی « قداصا ىلا وه الإ هلإ ال یذلا هاب فلحا : هل

 اهنأب ةيفنهلا ضعب لتعاو « نأش اهو ىل ناكل نام لا الول » ابیرق قأیسو « هنع ةمركع نه بويأ نع مزاح نا

 ةهرط ةماسقلا تجرخ اک جورفلا ةمر اظيلغت سابق نع تجرخ اهنأب بيجأو « تررك ال انیع تناكول

 قدصلا تايئإو بذكلا یننب مزجلا ثيح نم انآ ىل ررحت ىذلاو . اضيأ رركت مل ةدامش تناك ول اهنآبو « سفنالا

 e نا ص الاب اممم لک مع دوجو نم ديال لب ناغل اب كلذ ىف تک ال نأ طارت ھال ةداوش اع قلطأ نکا <« نیم

 لاغقلا لاق دقو . افلاح دعل اذدك ناك دهل هللاب دمشأ لاق ول صخشلا نأ ا« !متوك ديؤبو « هب دش نأ همم حصو

 مث نمو ۰ دحلا اهيلع ماقيل هريغ ىف دوهش عبرأ ماقم تمیقآ امال نالا نامآ تررک : « ةعيرشلا نساع و ىف

 م ور
 نعاالتلاب لج رلا أدبي هسيصإب - ۸

 سابع نبا نع ةمرکءانثدح ناّسح نب ماشه نع ید ىبأ نبا انئدح راقب نب دح یخ - 0۲۰۷ وا

 بذاك اك دحآ "نأ لب هللا نا : لوقب ی ىنلاو دوش ءاغ هارما ف دق ةيمأ ني لاله "ناد املا یفر

2 ۰ 2 

 «تدهشف تماق مث ؟ بات امكنم لمف

 ةجرتلا ذخأ هنأكو اردت ةيمأ نب لالع ةع ىف ساع نا ثب دح هيف ركذ ( نءالالاب لجراا ادیب باب ( هلوق

 تیدح نم أع رص كلذ درو دقو « ةنعالملا ىف ةأرملا لبق مدقب لجرلا نأ ىف رهاظ هناف « تدهشف تماق مث » هلوق نم

 ىبرعلا نا هحجرو ةيك١ الا نم ببشأو هب نمو ىعفاشأا لات هنو < 2:ءاللا قادص باب و قه رکذأس اک رع نا

 ال ىهو واولاب هفطع هللا نآب اوجتحاو « ةفينح ىبأ لرق وهو هب دتعاو حص ةأرملا هب تأدتبا ول مساقلا نبا لاقو

 الاو ةئيبلا ١ لاله ل هلوق هدژیر « لجرلا نع دحلا عفدل عرش ناءللا نأب نيلوالل جتحاو . بیترلا یضتقت

 مدقت اک نمتلي نأ دعب مجرب نأ هنكم لجرلا نأبو « توثب مل مال اعفد ناکا ةأرملاب "یدب واف ‹ « كرہظ ىف دح

 ناح نب ماش هلص و اذک ( سابغ نا نع ةمركع نع) هلوق : ةأراا هب تأدب ولام فالخم ؛ دارا نع عفدنیف

 هدنسم ىف ىملايطلا دواد وبأ هقاسو « نتسلا ىف دواد وبأ هجرخأ ةمرکع نع روصنع نب دابع همباتو « ةمرك نع
 اهريغو « تايفالخلا » ىف قيبلاو الا هجرخأ الوصوم هع مزاح نب ريرج هاورف :بوبأ لع فلتخا و « الوطم
 « الوصوم بوبآ نم ديز نب دامح ةياور نم هیودم ناو رنا ناو متاح ىبأ او یاس هجرخأ اذكو
 نع ةمركع ثيدح : لاف فالتخالا اذه نع ادم تلأس ىذمرتلا لاق « السرم داح قيرط نم ىرطأا ةبرخأو

 ىف مدقت و « ارصتخ انه هدروأ اذک ( دمشف ءاج هنأ سما فذق ةيمأ نب لاله نا ) هلو . ظوفح اذه ىف سابع نيا

 نم یرهظ “یری ام هللا نازئيل » لاله لوق هيفو « كربظ ىف دح وأ ةئيبلا ه هلوف حرش هيفو ؛ الوطم رونلا ريسفت



 نب كيرش نا » سا ثیدح نم لسم ةياود ىف عقوو 6 ءامح نر كيرشب اما هنأ هيف عقوو « تا نف دلم ا

 ليقو ةيشبح تناك ءامح امل لاقي ىنلا كيرش ةدلاو نا : لئاقم بیس قو « ناله لزتم لا ىوأي ناک اكيرش نأ »

 لجر اكيرش ناكهنأو 5 مسا ال ةفص كبرش طفل نا ةباحصلا ىف عن واو دعس نب ىنؤلا دبع ىو ؛ نالجملا

 ضايع داشأو ؛ ايد وج ناك هام" نب كي رش نأ یعناشاا نع « ةفرحملا « ىف قبلا کحو 0 هام نا هل لاقي ىدومر

 نآ زوجیف ةي اد ملا £ عم dc اذکو 6 ايباح ناک : لاقو هل أعين یورُلا كاذب مزجد لوقلا اذه نالطب لا

 اردب دبش هابآ نأ هريغ لوق اذکو ۽ ادحأ دهش هنا : یلک-لا نا لوق اذه ىلع ركعيو . كلذ دعب لسا نوكي

 نم رولا ريس: ىف دأزو <« امبغارف دعب هلاق هنأ معز نم فالخم 0 امهتنءالم لاح ىف 9 هنم ردص مالكلا اذه

 هذه ىف یاسنلا دنع عقوو ۰ ةيجوم اهنإ : اواقو اهوفقو ةسماخلا دنع ناک الف و تدوشف هل رق دعب هجولا اذه

 شايع, نبا لاق « ةبجوم اهنا : لاقو « ايف ىلع مث « هيف ىلع ةبسماخلا دنع هدي عضي نأ الجر سأف » ةصقلا

 هلوق اض,آ همقو « تضف ؛ موبلا رئاس ىرق حضفأ ال: تا اف مث « عجرت امنا انلق ىتح تصكنو تأكل و

 » دچیاا ىف نعالتلا پاب « ىف هحرش ركذاسو € خلا تءاج ناف اهورصبأ ۳ 9

 ناما دعب قا“ نمو « ناما باپ - ۹

 هربخآ یدءاسلا دعس نب لهس "نأ باهش نبا نع كلام ینئدح لاق ”ليعامما شم - ۸
e 9 ۶ 

 ۰ ساس - « ۶ ۶

 الجر هنأرما عم دج و الجر تيأرأ مصاع اب : 4 لاقف یراصنالا "یربع رنا مصاع ىلا ءاج ىلالحملا ارعوع نأ

 ۱ تاس ےس ۳ 5 هو ر ۰ ۶

 « كلذ نع إب وسر" صاع لأن نقلب لل لور كلذ نع صاع اي ىل لس ؟ لمقي فيك 'مأ هت وتقف تقی

 رها ىلا مم عجر املف . تبي للا لوسر نم عمسام مصاع ىلغ ربك ىت> اهب اعو ناسا هلل لا لوسر ه

 لوسر هرك "دق « رب ینتآ ۸ :ررم وما مما لاقف ؟ لب نا الوسر كا لاق اذام مصاع اي لاقف : رم وع هءاج

 لور وا یتح رك وع” لبفأف . اهنع هلأسأ ىح ىبتنأ ال هللا ورع وع“ لاقف « اهنء هتلأس ىلا ةلأسمل قلب هلا

 فيك 'مأ « هن واتقتف ”هتقي أ الجر هتأرما عم دجو الجر َتْيأرأ هللا لوسر اي : لاقف + سالا طسو ب ھا
 1 م E هم

 عم انأو انعالتف لمس لاق « اهب تأف بهذأف كدبحاصیفو كيف هللا لأ دق مب هلا لوسر لاقف ؟ لمفي

 , اهنکسمآ نا ها لوسر اي اهماع ؛تبذک : "رعوع" لاق ایهنعالت نم اغرف املف . ی هللا لوسر دنع سانلا

 نینعالتل ةنس تناکسف ؛ باش "نبا لاف ٠ يب ثا لوسر هرمأي نأ لبق « اثالث اهقلطف



 1:۷ ۱ ۵۳۰۸ ثردحلا

 یرت اهارب نأ لوالاف  مارحر هورکمو بجاد ىلإ مهقنی وه و « لبق ناعللا ىنعم مدت ( ناعللا باب ) هلوق

 الثل دلولا ىنال اهفذق همزا دلوب تتأف ةدعلا ةدم اهلزنعا مث هيف معما مل ربط ىف كلذو « ابفدصن انزلاب ترقأ وأ

 نأ هل زوجیق ا ینز هنأ هنظ ىلع بلغي ثيحب امام لخدب اینجا یرب نأ ىئاثلا . دسافلا هيلع بةرتيف هقحلي

 ضافتسا ول نك ؛ كلذ اد عام كثااثلا . یالطل اب ابقارف هن« هنال رتسلا لوآ ناكل كرت ول نكل « نءالب

 « هنم هين ىلع الاد همشلا لمجل عه. تءاج ناف !ورظنا د ثيدح كس زاجأ نف «دمحأو ىعفاشلا باحال نارچرف

 هلق . هب هدلو هبش رکنا یذلا تیدح كمت عنم نمو ؛ ىنأيس اک ةدوکذلا ةروصلا ىف نامللا قبس هلال هيف ةجح الو

 عاةیاب وأ ناعللا سفنب ناعللا ىف ةقرفلا عفت له فالخا ىلا ةراشإ ةمجربلا هذه ىف « نعال نأ دمب یا ( قاط نمو)

 كلام لاق « نامللا سفنب عقت ةقرفا نأ ىلا امیمیت نمو ىمفاشلاو كلام بهذف « جوزلا عاقياب وأ غارفلا دعب م احلا

 نأب لتءاو « جوزلا غارف دعب : ةيكلأملا نم نونععسو هعابتأو ىعفاشلا لاتو « ةأرملا غارف دعب : هءامصأ بلاغو

 لاوزو دلولا قاحلو بسنلا ین هقح ىف كلذ ىلع ديزي هناف لجرلا فال . اهنع دحلا عفدل عرش ام ةأرملا ناعنلا

 قارفب ةا ما نالط قاع اذا امفو « لجرلا غارف بقع اهدحأ تام ول ثراوتلا 5 فالخلا ةدئاف ربظتو « شارفلا

 اوجتحاو « 6۱۶۱ امهیلع امعقوب ىتح ةقرفلا عقنال امهعابتأو ةفينح وأو ىروثلا لاقو . یرخالا نعال مْ ىرخأ

 , باوبأ ةسمخ دعب كلذ ىف ثحب ديم ىنأيسو « ناتياور دمحأ نعو « هارب ىتأيس اک نامللا ثيداحأ ىف عقوام رهاظب

 ثيداحآلا رهاظ نالو « نآرفلا ىف ركذن مل ةفرفلا نأب لتعاو , جوزلا اپعقوب ینح ةقرفلا عقتال هنأ ىلا ناثع بهذو

 ديز نب راج ءاثهشلا ىبأ نع ىربطلا لقت نكل كلذي درفت ناثع نإ لاقيو « ءادتبا قلط ىذلا وه جورا نأ

 عقن نیچوزلا نيب ةقرفلا نا : ديبع ىلأ لوق هلباقو « هوجن نيمباتلا ءابقف نم سابع نا باحصأ دحأ ىرصبلا

 هب لخآ اذاف« ةأراأ نم كلذ ققحت نم ىلع نامللا بوجو ىلع عرفم هناکو , ناملل حقي مل واو فذقلا سفنب

 نا) هلوق .« باهش نبا یثدح » كلام نع ىعفاشلا ةباور ىف ( باپش نيا نع ) هلوق . هيلع اظیلت ةقرملاب بقوع

 قيرط نم ةناوع وبأو دواد وبأ هجرخآ اذکو « رقشثا نب رک وع ه كلام نع ینمقلا ةياور ىف ( ىنالجعلا ارك وص

 « تاما ىف بيطخلا دنعو « ضيبأ نب ني وع «باعیتسالاد ىف عقوو « ىرهزلا نع ىربغلا هللا دبع نب ضايع

 نب ثراحلا نب رك وع وه : لاقف « ران الا بیذبت» ىف هبسن ىربطلا ناف دهها وه !ذهو « ثراملا نب رع وع

 هل جرخأ ینزام وهو رخآ رقشآ نا ةباحصلا فو ٠ ضيبأ وأ رقشآ بقلي ناك هابأ لملف « نالجت نب دجلا نب ديز

 نب ذيزملا دبع قيرط نم یااسنلا هجرخأ ام الإ لوس دنسم ىف هنأ ىلع باهش نبا نع تاياورلا تقفتاو . هجام نبا
 یب نم الجر رگ وع ناك : لاق ىدع نب مما نع لبس نع » هيف لاقف ىرهزلا نع امهالک دعس نب ممارإو ةيلس ىبأ

 ىف یاتسف ء ةصقلا رضح هنأ لمس نع قأيسو «لوالا ظوفحملاو « ثيدحلا ركذف مصاع ىأ . لاقف « نالجعلا

 «ةنس ةرشع سمخ نبا انأ و نيذعالتملا تدهش دعس نب لبس لاق لاق ىرهرلا نع ةنييع نب نایفس ةياور نم دودحلا

 ةرشع سمخ نا انأو مع هللا لوسر یو د لاق دعس نب لوس نع ىرهزلا نع بیعش نع نایلا ی ةخسف ىف عقوو
 نباو متاح واو ىربطلا مزج نکل 6 هل ىنلا نامز نم ةريخالا ةنسلا ىف تناك ناعللا ةضق نأ ىلع لدي اذبف « ةنس

 رفعج نب هللا دبع ثيدح ىف عقوو ٠ نيرخأ ملا نم دحاو ريغ هب مزجو < عسل ةنس نایعش ىف ناك ناملا نأب نايح

 , هقفاو نمو ىربطلا لوف نم ببرق وهو كوبت نم لِي ىنلا فرصنمب تناك ناعللا ةدق نأ یطفرادلا دنع



 . قالما باتک- ۸ 11۸
 ةباور نهوب امو . حصا بیمش قيرطف الاو نكمأ ناف , نيل وةلا دحأ ليوأ# نم دب الف یدقاولا هدانسإ ىف نکل
 ةيمأ نب لاله نأ نیحیحصلا ىف تبث امو « بجر ىف ناك كوبت ىلا هجوتلا نأ ريساا لها هباع قفتا ام ىدقاولا

 اهبرقيال نأ طرشب اهل نذاف همدخت نأ رام ىذا هل تنذأتسا ةنآرما نأ هتصق ىفو « مهيلع بيت نيذلا ةثالثلا دحأ

 روشلا ىف ناعللا ةصق حقت فيكف ءاموي ا نأ دعب ناك كلذ نأ هيفو « هب كار حال هنا : تااقف
 دقو ‹ كلذ ريغو هل سألا نارجشو هسفنب لهشلا ن ركذ امن هنوک عم لاله حقو كوبت نم هيف اوفرصنا ىذلا

 ىف نعال نم لوأ هنأ سلآ تبدح نم سم دو ۰9 « هقح ىف تلر نامللا ةي نأ سابع نبأ ثیدح ىف تب

 وهو ةيمأ نب لاله ءاج ىتح , دحآ و دواد ىنأ دنع سابع نبا ثيدح ىف روصنم نب دابع ةياود ىف عقوو « مالسالا

 كوبت ةصق نع ترخأت ناعللا ةصق نأ لع لدي اذبق , ثيدحلا ءالجر هلهأ دنع دجوف مولع بیت نيذلا ةئالألا دحأ

 خیبد رهش ىف هو بنا ةافولا تناکو « عسل ال رشغ ةنس نایغش ىف تن اک اراما و « رخأتم تناك ةصقلا نأ ربظي یذلاو

 دوعس» نبأ ثیدح نم لسم دنع عقوو . دعس نب لپس ثیدح عم ذتنیح مدلیف , قافتاب ةرشع یدح] ةئس لوالا

 زهشلا نیمی ملن کا موبلا نيعف « راصتخاب ناعألا ىف ةصقلا ركذف راص) الا نم لجر ءاج ذا دجسملا ىف ةمچ ةليل انك »

 قو « روع دلاو مع نبا وهو ۰ ىنالجعلا نالجعلا نب دجلا نبا يأ ( ىدع نب مدا ىلا ءاج ) هلوق . ةئسلا الو

 لادلا ديدشتو ميلا حتفب دجلاو « نالمم ىت ديس مصاع ناكو » ريسفتلا ف تض» ىنلا ىرهزاا نع ىعاذوألا ةياور

 ناكو « ةعاضق نب فاحلا نب ءرع نب ىلإ یب نم ةءييض نب ةثراح نبا وه جا نوکسو ةلهبملا حتفب نالجعلاو

 : راصت الا ىف اولخدف ةنيدملا نکسو ةيلهاجلا داما نم سوالا نب كلام نإ فوع نب ورع ىب فلاح نالجعلا

 : ةباحصلا باك ىف هدنم نبا لاتو ؛ةلوخ اما ناو روكذملا مصاع تنب یه ري وع ة اما نأ ىلكلا نبا ركذ دقو

 ارکذب مو مي 0 من وآ هما و 0 ةياور اف ردت الو ركذ 00 امو ل ىنلا نعالف ارج وز او ماذق تلا مدا ین وح

 نبا 1 ء سيق تنب ةلوخ اهنأ ىطرقلا هاكح اف ناجلس نب لتاقم ركذو « ىلكلا نبا ا كلذ ىف اميفلس

 تلزت امل ىدع نب مصام نا » ليل ىلأ نب نمرلا دبع نع لا قيرط نم جراف ؛ مصاع یخآ تنب اهنأ هیودم

 عم هدام قو ی تن ىف هب تب اف ؟ ءادمش ةعبرأ اندح ال نيأ هللا لو راب : : لاق ( تان نومرو نيذلاو ۲

 لهأ ىف هب لتبا كاذ نع مصاع لأس ال » لاق نايح نب لناقم نع ريسفتلا ىف متاح ىنأ نبا جرخا و . فعض هلاسرإ

 ىف هيودرم نبا نعو « مداع معوثب مهثالث ليلحلاو جوزلاو ةأرملا ةع نباب اهامر همع ةنبأ هتحت همع نا هاتأف « هتیپ

 هذه ةحصل دیشب وهو . ءاحس نب كيرش وه هب هتأرما رعوغ یر ینلا لجرلا نأ روكذملا ىليل ىنأ نب لسم

 لاقف « متاح ىنأ دنع نايح نب لئاقم لسم ىف اذكو « ىضاملا بابلا ىف هبسن تنيب اک رم رع مع نبا هنأل ةياورلا

 « رهشآ ةعبرأ ذنم ابرق امو لجل اهناو اهنطب ىلع ءايع نب كيرش تيأر دقل هقاب مقأ مع نبا اي : مصاعل جوزلا

 :لاقو اعط ىفىذلا الح ركن أت هنأ ماو ىنالجملا رع وع نيب نعال , ىنطقرادلا دنع رفعج نب هللا دیع ثيدح قو

 ی ملا نا « لءاشلا ١ ىف غابصلا نبا لوق امأ و . اعم نينأ رااب ,اتن نب كي رش مم نأ منت الو «ءاحس نبال وه

 نب لاله كيرشب فذاقلا ااو « لقالا ف وپس وهو ءاعس نب كي رشب هتجوز فذق قئالجعلا نأ ءرضتخلا د ىف ركذ
 نكم عما و « اذءإ دضمب ارضءإ ناف ةددعته قرط نم را ءاج اذاو كلذ ىف یئزلا دنتسم فرعي مل هنأ كف . ةيمأ

 هتأسما عم دجو) هلوق ٠ لجد كح نع یربخآ ىأ (الجر تیرا ) هلوق ۰ طیافتا نم ىلوأ وب هيلا ريصملا نيعتيف



 11٩ ۱ ۰۲۰۸ ثيدحلا
 ةب ورلا دنع هدج و نوکی نأ هدارمو  ةداخ ةيعم هدام ناف ء ةيانکلا لمعتساف «عس» هلوف ىلع رضتفا اذک (الجر
 لايتحا هقرط ىف نکسا (سفنلاب سفنلا) ىلاعت هلوق موعل صاصقلا محب هيلع مدل اصاصت یا (هنزاتفنف هلتقيأ) هلوق
 لاق اذه لجالو « رشبلا عبط ىف یا ةريغلا نم ابلاغ هيلع ربصلا ىلع ردقيال ىذلا بيسلاب حقي ام كلذ نم ص نآ

 هتبرضل هتیار ول » هلوق و كلذ لثم ةدابع نب دعس لاكشتسا « ةريغلا باب » لوأ ىف مدقق دقو ؟ « لعفی فک مآ »
 دح الو « ةنيبلا » كلذ لثم ند هلأس امل ةيمأ نب لالحل عللي ینلا لوق روذلا ريس فت ىف مدقتو « حفصم ريغ فيسلاب
 له هلتقف مالا قفحتف الجر هتأرما عم دجو نيف ءالملا فلتخا دقو . نامللا لذي نأ لبق هلك كلذو « كرپظ ىف
 هن فرثدي وأ فارتءالاب لوتةلا ىلع وأ انزلا ةئسبب ىنأي نأ الا هنم صتقي : اولاقو مادقالا روما عنف ؟ هب لقي

 نذا ريغب دا مقي نأ هل سيل هنال هب لثقي لب ليقو  انصحم لرثقملا نوكي نأ طرشب ةب لئاقلا لتقي الف هتثدو
 نمو قحإو دمحأ طرشو « هقدص تارامأ تربظ اذإ هلف اميف رزءب و الصأ لّقيال لب : فاسلا ضعب لاقو « مامإلا
 نوكي نأ داز نکل ‹ ةيكلاملا نم بهبح نباو مساقلا نبا ميقفاوو ۰ كلذ ببسإ هلتف هنأ نيدهاشب ناي نأ امهعبت
 ما » هلوقو ۰ مع هقاو لاق اذک « موق ديؤب لاق ام ىلع روع ريرق: رهاظ : ىطرقلا لاق ؛ نصحأ دق لوتفلا
 نوکن نأ لمتعو « ضخملا نم هب ام ىلع ربصي مآ : ريدقتلاو ةلصتم « ما د نوكحن نأ لمتحم ؟ « لعفي فيك
 امناو . مصاعاي ىل لس : لاق كلذلف , هيلع علطي نأ ديريو هفرءبال رخآ مكح كانه لب ىأ بارضالا ىنمم ةعطقنم
 لأسام لياخم ىلع علطا ناكهلءلو ؛ هيخأ ةنبا وأ هتنبا لع هرهصو هموق ری ناك ذأ نم مدقق امل كاذب امصاع صخ
 یر نم اهنهضآ ىلا ةيوقملا نم ةب حرص اذا ىش نكل ةقبقح علطا وأ « هب حصفي مل كلذلن هتقحتي م نکل هنغ
 ىق عقو هنأ قفتا نكل كاذ نم ءىش هل عقب ملنوكب نأ لمتع و : لاق ىبرعلا نبا كلد لإ راشأ « ةنبب ريغب ةنصحا
 تملتبا دق هنع كتل أس ىذلا نا : لاق مث نمو « قطنملاب لكوم ءالبلا لاقي ا هب ىلتباف محلا ىلع عالطالا ةدارا هسفن
 ناف ‹ الجر هتأ مما عم لجر دجو نإ ت.يأرأ : لاقف » ینالجملا ةصق ىف لسم دنع رمع نبأ ثيدح ىف عفو دقو . هب
 ماکت نإ » اضيأ هدنع دوعسم نبأ ثيدح ىو . « كلذ لثم ىلع تكس تكس ناو ٠ میظع ماب ملكت هب ماكنت
 لوسد هرکف) هلوق . یا اذه ىف تاياورلا متأ هذمو « ظيغ ىلع تكس تکس ناو ؛ هومتلتق لتف وأ . هوكدلج
 ىلع مصاما لماحلا نأ هبیسو « ىنعمو ائزو مظع ىأ ةدحوملا مضو فاكلا حتفب ( ربك ینح !ماعو لئاسلا لب هللا
 : (نامينت) . یخ ىنتأت مل :باوجلا نع هموفتساف عجر ال رعوعل لاق اذهل . هيلعراكن الاب وه صاف هريغ لا وسلا
 تفقو مث . كاذ راكنا مدنت و « نعال نم دحا اصاع نأ ىدحاولا نع لقن ىورذلا نآرونلا ريسفت ىف مدقت لوألا
 عست ةنس ثداوح ىف نابح نبال ةريسلا ىف عقو ىناثلا . طاغ ,:.كل یارفل نآرقلا یاعم» ىف روك ذموهو هدنتسم ىلع
 رکزآ دقو « دجسملا ىف رصعلا دعب هنأ سا نيبو مصاع هل لا یذلا وهو نالجعلا ثراملا نب رگ_رع نيب نعال د

 لأسس ىذلا » لصالا ىف ناكهن أكو . فیرم هنأ ىل ربظي یذلاو « مصاع هل لاقي ىذلا وهو » هلوق انخ ويش ضعب
 ىحولا لوزن نمز < هيف لزتب ل اميف لئاسملا تناك: یمناشاا لاقام كلذ ةهارک بيسو . ما هللاو « مصاع هل
 مظعأ د حیحصلا ىف جرخلا ثيدحلا هل دوش و ؛ مردف امرع كلذ لبق نكي مل امیف ميرحنلاب یحولا لزني الثا ةعونم
 جاتحال ىلا لئاسملا ةهارک داراا : ىوونلا لاقو «هتل أسم لجأ نم مرغ مرحي مل “یش نع لأس نم امرج انا
 اذإ ايلا جاتحا لئاسملا دارلا سیلو , هيلع ةعانش وأ ةشحاف ةعاشا وأ لسم رتس كته هيف ناکام امسال « اهل

 یرابا مه ۵ ٩۷ ٩ - ما
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 بت رتی و ةدانش مصاغ لاوس ىف ناك الف « ةهارک ريغب هل مهيجيف لزاونلا نع ن ولأي ن ولساا ناك دقف « تعقو

 بحي كلي ناكو « قييضت ةلأسلا ىف ناكا رو , هتلأسم هرك نیلسلا ضارعأ ىلع نیقفانلا و دوهيلا طيلست هيله
 «لاؤسلا ةرثكل الا ناعللا ةبآ تلزنام » رباج ثيدح ىفو , ةريثك ثيداحألا ىف كلذ دهاوشو هتمأ ىلع ريسيتلا

 ةياود ف ( یه ال هللاو : روع لاقف ) لوق « هنع ماع نع دلاجم قيرط نم  تامهملا د ف بيطخلا هجرخأ

 يف بارش نا ند هباور ىف بئذ ىبأ نبا داز « هنع تم ولو لاؤدلا نع عجرأ ام ىأ « یمن ام » ىجمشكلا

 ىو لب هلا لوسر دنع نم حجر نأ دعب ىأ « مصاع فلخ نآرقلا هقا لزنأف» ماصتعالا ىف آیس اک ثيدحلا اذه

 نب مهاربا ةياور قو «ةنعاللا سعأ نم نآرقلا ف ركذام هن أش ىف هللا لزئاف» اذه دعب ىذلا بالا ف خرج نبا ةياور

 ( نءانلا طسو ) بصنلاب ( و هلا لوسر ءاج ىتح رب وع لبقاف ) هلوق . « هيلع هللا لزنأ دف هدجوف هانأف د دعس
 هنأ قایسلا اذه رهاظ « ( كتبحاص ىفو كيف هللا لزنأ دق : : لر هلا لود لاةف ) هلق < اهتوكسبو نيسلا حتی

 نكل 0 فرعلا نبا املا راشآ أ تالامتحالا ذحأ حجرتیف 3 «هتأ ما عم هل عقو ام صوصخ ىلا ةراشإ هنم مدقق ناك

 هلوق دعب ىنالجملا ةصق ىف رمع نیا ثيد> ىف عقوام كلذ حضويو « ENG نم یل ربظ

 : لاقف هان كلذ دعب ناک ابلق « « جالي ىنلا هنع تکسف « كلذ لثم ىلع تكس تكس ناو « ميظع مب ماکت ماکت نا د
 ثب د ىف عقوو ٠ داع مث فرصنا نآ دمب الإ هتأرما ركذ : ۸ هنأ ىلع لدف , هب تسلتبا دق هنع كل أس ینلا نا

 تلف ء وعدي لمجو « حتفا ملا : اب ىنلا لاق « ظيغ ىلع تكس. تكس ناو : لاق ال لجرلا نا » دوعسم نیا
 كثيحب نمز لوزتلاو ءاعدلا نيب لاختي .نأ لمتع نكل « لاؤملا بقع تازت ةبألا نأ هرهاظ اذهو « نامللا ةيآ

 رنيسفت ىف مدقتام هضراعيو « وكره بيس تازت ةصقأا نأ ف آدج رهاظ هلک اذهو « رگ وع دومی و مصاع ب بهذي

 ىف دح وأ ةنيبلا : ب ىلا لاقف « ءامس نب كيرشب هتأرما فذق ةيمأ نب لاله نا ١ سابع نبا ثيدح نم رونلا
 ليربج لزف . دحلا نم ىربظ هیربیام" ی هللا ناذئيل و « قداصا ین] قلاب كیعب ینلاو : لاله لاقف . كربظ

 اذه ىف سابع نبأ نع ةمرذ_ع نع روصم نب دايع ةباود قو ٠ تیدحا « مر,جاوزأ نومرب نذلاو : ةيلع لزنأف

 هيلع لزا ذإ كلذك ےب هفا لوسر ائوبف لاق . اجرف یل هللا لحي نأ و جرأل یاو : لالم لاةفو هواد فآ دنع ثيدحلا

 كلام نب ءاربلا اخأ ناكو ءا نب كب رشب هت اما فذق ةيمأ نب لاله ناو ملسم دنع سنأ ثيدح یو « یحولا "

 لمآ فالتخا تمدن دقو « لاله ببسب تلزن ةيآلا نأ ىلع لدي اذبف « مالسالا ف نعال لجر لوأ ناتو . هم3
 یی وع لأس مث ال وأ لأس لاله نوکی نأب دونلا عروس ريسفت ىف امهتیب عملا ةيفيك تنيب و « كلذ نم حجارلا ىف ملعلا

 «هلا وس دنع تلزنف هدعب لاله ءاج مث لوزنلا لبق لأس مصاغ نوكي نا لاهتحا نآلا نل رہظو ءاعم امه:أش ىف تا زن

 هلعأف « لاله ناش ىف تلزت ةبألا دجوف ءهب تیلتبا دق هنع كنل أس ىذلا ناو امف لاق ین ةيناثلا ةرملا ىف رم وع ءاجل

 قايس ىلع باحي اذكو . لالمب صتخيال كلذ نال « كلذ هل عقو نم لک یف تان انآ ىنعي « هيف تلزن اهنأب عقب
 : لاقف ری وع ءاج « تاق هتصف رکذف لاله ءاج ىنالجملا هجوت دغب وعدي عرش ال هنأ لمتح دوعسم نبا ثيدح

 دنع نوک, نامللا نأ ىلع هب لدتساو . اهب ىنأف بهذف ىنعي ( اهب تأف بهذاف ) هلوق ٠ كنیحاص ینو كيف لزن دق

 هب صتخم نأ ىضةةيام ظيلغتاا نم ناعللا ىف نا , حصي مل نعالف امهنإب نعالپ ن ایضارت ولف « هاب و مك احلا

 باذع نأ هرخأو 0 هرتذ دو هظعوو ,رونلا ة هز وس ىف ىلا تابالا یآ »€ هيلع نهالف وربع نبا يري لص لو ماكا



 6١ 2 1 ا ۵۳۰۸ ثيدحلا

اهربخأو اهركذو ابظءوف اهاعد م اجاع تبذكام قلاب كشعب ىتلاو ال ال : لاق « ةرخألا باذع نم نرهأ اهندلا
 

 لوصوم وه ( لپس لاق ) هلوق ٠ بذاکل هنا قلاب ثمب ىذلاو : تلاق ةرخآلا باذع نم نوهأ ایندلا باذع نأ

 هلوق ۰ ٠ انعالتف ناعللاب سف ۽ تت ركنأف الأف ۳ ی اف بمذف هريدقت فذح هيف ( انعالتف ( هلوق ۰ هب أدبلا دانم الاب

 ىف قعا نادازر «هجسلا ىف » هدعب ىذلا بالا ىف اک خرج نبا دان ( ل هلا لوسر دنع سانلا عم انأو )

 دنع رصعلا دعبو رفعج نب هللا دع ثيدح قو ۰ دحأ ادع سهداا دعب : تی دولا اذه ىف باهش نإ نع هتياور

 دحأ وهو « سانلا نم عمجيو ماكا ةرضح نوكي ناءللا نأ ىلع كلذ عوج لدتساو : فيعض هدنسو « بیل

 نم ءىش ىفدأ مل:( هيبنت ) . بجاو ليقو بحتسم ظيلغتلا اذمو .ناكملا ۱۵/۸۰. نامرا امنا . ظیافتلا عاونأ

 ىف ىم ام ةنعاللاب ايهرمأف د لاق هناف ريسفألا ىف ةيضاملا ىعازوألا ةاور ىف امالإ امينعالت ت ةفص لوس ثيد» قرط

 لجرلاب أدبف د هيف ناف كلذ ىف حرص سم دنع رع نبا ثيادحو < الا ىف ام ىلع ادر مل اما هرهاظو ؛ هدءاتك

 . ثيدحلا ۳ رااب ی ی مث « نیبذاکلا نم ناك نا هيلع هللا ةنما نأ ةسماخلاو , نيةداصلا نا هنإ هللا ثادارش .عبدأ دوش

 دنع سن قند فو «تنعتل اف : تب أف « هم : یا لاقف نعتز تیهذقو هيف داز نكلا هروح دوعسم نبا ثیدحو

 كاذب دمشف ؟ ائزلا نم هب اهتيمرأ امف نيةداصلا نم كن! هللأب دشا : لاقف ىنلا هاعدف و لسم ىف هلصأو لب نا

 ىف ناک ايلف « هومن ركذف اهاعد مث « لعفف ؟ نيبذاكلا نم تنك نأ كيلع هللا ةنعا و : ةسماخلا ىف هل لاق مث اعبرأ

 فو. « لوقلا ىلع تق « موبلا ركاب يرق حشفأ ال : تلاق مث فر اهتأ اونظ ىح ةننکس تكس ةيسماخلا

 « لجرلا اطد ف م متاح ىف ىنأ ناو قاسنلاو دوآد ىنأ دنع هلع هيبأ نع بيلك نب 2 قيرط نم شايع نا ثيدح

 ةنعل نم كيلع نوهآ ء ىش لک : لاف هظعوف « هيف ىلع كسمأت هب نمأف « نيقداصلا نم هنا هاب تادارش مش عبدأ دمشز

 مسي مل قيرطلا هذهو « كلذ و ةأرملا ىف لاقو . نیبذاکسلا نم ناك نا هيلع هلأ ةع : لاقن هلسرأ مث تا

 عقو ةدحاو ةصقلا تناك ناف. ةيمأ نب لاله ةصق ىف اهنأب هيف حرم سنأ ثدادح - یالزع « ةجرزلا الو جوزلا امف

 ةددمتم تناك ناو دمشعتف هل نم ةدأبز هذبف ۰ ريسفتلا ىف هتركذ نم دحأو ريغ هب مزج اک نداللا ةيمسا ىف مولا

 امم نعال نم اغرف اماف) هلوق ۰ « نعالنل اب لجرلا أدبي باب د رخآ ىف هن رک ذ اک لاله ةأرمإ ةصق ىف ایطعب تبث دقن

 و .٠ اهتملظ دنف اوتسبح ناو یعازوالا ةارد ىف ( اهتکسآ نإ هللا لوسر اي اماع تبذک : رم وع لاق

 اب عباتي و ةدابزلا هذم درفت دةر « قالطلا یبف قالطلا یرف : ارتکسمآ نإ اهتملظ » سا نيا ةيارر ىف (انالث امةلطف )

 لث ىف لبق نم هيف ثحبلأ مدقت دقو « ةدحاو ةءلكب ثالثلا تاقلطلا عمج عنم هدافتعال یملاب هاور ةثأكو « اهلع

 ناثع نع هلقن مدقت اک لچرنا قيلطت ىلع فقوتت نينءالتلا نيب ةقرغلا نأ « ثالث ابقلط د هلوقب لدتساو « قالطلا

 ىف رع نبا ثيدحو لبس ثيدح ناف « نینعالتلا نيب ی ىنلا قرف م رمع نا ثيدح ىف هلوقب بجو « یتا

 « ىروالل اسم حرش » ىف عقو دقو « ب ینا قيرفتب تعقو ةقرفلا نأ ريع نبا ثيدح رهاظو « ةدحاو ةصق

 اهقالطب كلذ هلوق بقع مث ىأ « ابقلطف د هلرقو « لةتسم مالك وه « اهتكسمأ نا هقا لوسر اب اهبلع تبذكو» هلو

 لیبسال رب ىنلا هل لاقف . ثالث قلاط ىه د لافف قالطااب امم رت داراف « هيلع ابمرصال نامالا نأ نظ هلال كلذو

 لب هنم عفو « اماع كل لیبسال ه هلوق نأ موب وهو . ىبتنا كفالط عقي الف اهيلع كل كلمال ىأ « اهيلع ك
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 هلوف ناف كلذک سیلو . هحرش ىذلا دعس نب لوس ثيدح ىف كلذ.؟دوجوم ةنأو ائالث قلاط یه نعالاا لوق بقع
 « بذاك اکدحآ نا معي هللا , هلوق بقع رمع نبا ثیدح ىف عقو ااو « لبس ثيدح ىف مهي املع كل لیبس ال
 لیبسال » لوق نأ كلذ نم ربظو « نيحيحصلا ىف اذك ثيدحلا « ىلام هللا لو-راپ لاق » هيفو « ابياع كل ليبسال
 قایسا صوص نم ال هظفل مومع نم قالطاا سفاب ةقرفلا عوقول ادراصعا نم هب لدتسا نم لدتسا امنا « اجماع كل
 « كلت تناکف , كلام نع ینمقلا نع دواد وأ داز ( نينعالتملا ةنس تناكف بابش نبا لاق ) هلوق : لما هللاو
 نيح ب هللا لود ءاي نأ لبق الالا ابقاطف » هدعب بابلا ف جرج نبا ةياور فو « ةقرفلا ىلا ةراشا یهو
 كلذ ناکف» نيفايللو , لمتسملل اذک «نينءالتم لك نيب قيرفت كلذ : لاقف 2 ىلا دنع اهقرافف ‹ نعالتلا نم اغرف
 كلذ : قل ىنلا لاقا  ظفلب جرج نبا قيرط نم لسم هج رخآو «ناکف» لدب « راصف د ىنمهشكللو « اقیرفت
 « كلام ثيدح لث« لاق بابش نبا نع سفوب قيرط نمو ؛ ىلمتسملا ةياور ديؤي وهو « نينعالتم لك نيب قيرفتلا
 بئارغ » ىف ىنطقرادلا ركصذ اذكو « نینعالنلا نيب ةئس نع اهای| هفارف ناكو د هلوق جردأ نكمل : لسم لاق
 لبس لوق نم وه له « ةئس ا مقارف ناكف » لاق نم نييعت ىف كلام ىلع مث بابمش نبا ىلع ةاورلا فالتخا « كلام
 هديؤيو « لبس ىلإ هتبسآ عنم ال پارش نبا ىلا هتبسن نأ لا راشأو یعفاشلا كلذ ركذو « باپش نبا لوق نم وأ
 دنع تاقيلظت ثالث اهقلطف » لاق لبس نع بابش نبا نع یربفلا هللا دبع نب ضارع قبرط نم دواد ىبأ دنع عقو م
 دنع اذه ترض> » لوس لاق « ةنس تلي هللا لوسر دنع عنصام ناکو < 2 هلا لوسر هذفنأف « کو هللا لوسر
 رهاظ « ةئسلا تضف د هلوقف « اديأ نامهتجال مث امهنيإ قرفی نأ نينعالتملا ىف دعب ة:سلا تضف « وَ هللا لوسر
 دررآ هدعب یذلا بابلا ىف اك جرج نا نأ هدیوب و « باپ# نا لوق نه هنأ لمت و « لم٠ لوق ماع نم ةنأ یف
 نبا لاق جرج نبا لاق : نيذعالتم لك نيب قیرفت كلذ هلوت دعب لاقف لهم ثيدح ركذ دعب كلذ ىف باوش ناالرق
 دبع وبأ لاق و ثيدجلا رخآ ىف ىناذصلا ةخسأ ىف تدجو مث . نينعالتملا نيب قرغي نأ اهدعب ةسلا تناك باش
 نبا قایس رهاظ فال وهو , یہا « ثيدحلا نم سياو ىرهزلا لوق نم «نینعالتدا نیب قيرفت كلذ» هلوق : هللا
 هيلع هبنف جردم هنأ یار فنصاا نأكف ٠ جيرج

 دجبسلا ىف نعالتلا یصاپ- ۰
eنعو فنع اللا نع باهش نبا ینربخآ لاق جرج نبا انربخآ قازرلا دبعانربخأ ی اشزم - ۹ 4 ۶ 4  

 لاق مع هللا لوسر ىلا ءاج راصنألا نم الجر "نأ ةدءاس ین ىخأ دعس نب لهم ثیدح نع اهبف ةنسلا
 رمآ نم نآرقلا فرکذ ام هنأش ىف هللا لزنأف لی نیک ما هلتقبأ الجر هنأرما مه دجو الجر تیارآ هللا لوسراپ
 : لاق غرف امل « دهاش انأو دجسملا ىف انالف لاق « كت اما فو كيف هللا یفق دق ويم ىلا لاقف « نینعالتل
 « نعالتاا نم اغّرف نيح_ ب هلا لوسر هرم نأ لبق انالث اهقلطف « اهنکسمآ "نا هللا لوسر ای املع تب فک
 هدب ةن تناكف بارش نبا لاق جرج نا لاق« نيته التم لك نيب قيرفت كاذ : لاقف ری "بلا دنع امف رافف
 ر اهنأ اهماريم ىف "سا ترج لاق . مال ۳5 د امتبا ناکو « "الماح تناکو « نينعالتلا نيب قرفی نأ
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 يا زا ثيدحلا اذه ىف ىردع الا دمس نب لوس نع باش نبا نع جرج نیا لاق . هل هلل ضر ف ام اهنم ثریو
 ووسأ هب تءاج نا و « ۶ يذكر تقص دق الا اهارأ الف ”ةرحو هنأك | ريس ره هب تءاح نب : لاق هلي

 « كلذ نم هوركلا ىلع هب تءاجف ءاييلع قّدص دق ال هر الف نیت اذ ني
 نوكي امناو دجسملا ىف نيعتي ال نامللا نأ 2 | فالخ ىلا ةجرتلا هذه راشأ (دجسلا ىف نعالتلا باب ) هله

 نعو ةنعاللا نع باش نبأ ق ربخأ ( هلوق . رفعج نبا وه ( یی انثدح ) هلوق . ءاش ثہح وأ مامالا ناك ثیح
 قیرط نم جرخآ ةناف « دا ز دانسالا لوآق یربطلا دنع عقو ) ةدعاس ىنب یخآ دعس ن لهس تید> نع اف ةئسلا

 هركذف ةيمأ نب لاله ف تلزت € مهجاوزأ نومرب نيذلاو ) ةبآلا هذه ىف ةمركع نع جرج نبا نع دم نب جاجح
 كلذ لزل ىذلا ف فالتخالا نایب ىلاراشأ حيرج نبا نأ. كف .هرک ذف باش نبا ىنربخأو : جرج نبا لاق ءارصتخم
 ىعدي اهنبا ناكو الماح تناكو لاق ) هلو . هلبق ىذلا بابلا ىف ةدئافلا نم جرج نبا ةياور ىف ام تركذ دقو « هيف
 وهو «بابش نبا لاوقأ املك لاوقالا هذه (امل هنا ضرفام ارم ثريو ةئرت اهن اهنا ديم ىف ةئسلا ترج مث : لاق ؛ همال
 ینطقرادلا لاق « دعس نب لوس نع بارش نبا نع كلام نع دیعس نب ديوس هلصو دقو « هب ادم۸ا دنسا اب هيلا لوصوم
 نع ناجلس نب حبلف قب رط نم ريس تلا ىف مدفت دقو : تاق . هريغ كلام نع هاود ادحأ لعأ ال: « كلام بئارغ » ىف
 تناكو « نينعالتملا نيب قرف نأ نس تناكف « ارقرافف » هيفو ةرصتاع نينعالتملا ةصق ركذف ؛ لپس نع ىرهزلا
 « مدقت اک بابش نبا لوق نم نوكي نأ لاتحا عم لبس لوق نم ةنأ هرهاظو « « ۱2 هللا ضرفام - هلوق ىلا - الماح
 نا درع هبا نع دعس نب لوس نب سالا ةباور ف le ديأتبو 5 لماح یهو عقو اب نامللا نآ ق شرع اذهو

 لسم نم هلبق یذلا بابلا ءانثأ ىف مدقتو« « دلت ىح گدنع ةأرملا كرمآ : ىدع نب مدامل يلب ىنلا لاقف » دواد

 لوس نغ باهش نبا نع حييرج نبا لاق ) هو . كاذب حيرصتلا اضيأ رفعج نب هللا دبع ثيدح نمو نایح نب لت اقم
 دواد ىبأ ةياور ق( رمحأ ةب تءاج نا ) هلوق ۸ اديملا دنسلاب لوصوم وه ( ثيدحلا اذه ىف یدعاسلا دعس نبأ
 « رقشآ » یعفاشلا دنع بيسملا نب ديمس لسم قو « ريغصتلاب « رميجأ» بارش نبأ نع دعس نب ميهاربا قيرط نم
 اعاو نوللا ف ضببالا قلاعت ال پرعلاو : لاق ؛ ضابیلا ىف ودیت اما ةرا نآل ضربالا رمحالاب دارملا بلمث لاق
 ىارتت ةبيود : ةلموملاو واولا حتفب (ةرحو ةنأكاريصق ) هلوق ٠ كلذ ونو ميركلاو قنلاو رهاطلا تمن ىف هلوقت
 هيبأ نع لبس نب سابع ةياور ق ( تةدص الإ اهادآ الف) هلو . خزولا عون نم یهو « هدسفتف محللاو ماءطلا ىلع
 قام هحضوبو « نيتميظع ىأ (نیتیاآ اذ نيعأ دوسا هب تءاج نا و) هلق . هنم ینتنا ىذلا هببال روق دواد ی دنع
 یعازدالا ة.اور ىف هلثمو « نيتيل لا اظ نينيعلا جعدآ » دعس نب مهاربا قررط نم ةروك ذلا دراد ىبأ ةياور
 نب سابع ةياور قو « نيملا ريبكسلا نيعآلاو ةقدملا داو- ةدش جعدلاو « نيفاسلا دخ » دازو ريسفتلا ىف ةيضاملا
 ىلع هب تءاج ) هو . رمشاا لفلفت ططقلاو « ءاح نبال وب ناسللا د وأ رمشلا ططق هتدلو ناو » ةدركذملا لمس
 قو « رعوع قيدصت نم گم هللا لور تعن ىذلا تءالا ىلع هب تءاج » ىعازوالا ةياور ىف (كلذ نم هوركملا
 اذاف همه تذغآ مث ريغملا لخلا ةورف لثم هيمأر اذاف“ىلا ةيذخأ عفو الف : مد لاق  ةروك ذلا سابع ةباور
 دلو میلاو ةلمملا حتفب لدلاو « « ب هللا لوسر قدص : تاقن ةرآلا لثم ذ رسأ هناسا ینابقتسا و مینا لثم وه
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 نولو ٠ ماهسلاو ىسقلا هنم ذخي رجت وه و < ةلمو» اه دعب ةدحرملا نوکسو نوللا حتفب عجل ةدحاو ةعينلاو 0 نأضلا

 . ةرفصلا ىلا رحأ هرشق

 . . ةنيب رهنب اجار "تک: بلا لوق باپ - ۱

 نع مماقلا نب نمحرلا دبع نع ديم نب "بم نع ثيل ىنثدح ربت نب دیس ادم = ۰
 «فرصنا من الوق كلذ ىف یدع نب مصاع لاقف إب یبا دنع ”نعالفلا رک هد "نأ سابع نا نع دم نہ ساق

 هب بهذأ . ىلوقل الإ اذهب تاتا ام : صاع لاقف ءالجر هتأرمأ عم دَجَو دق هنأ هيلا وکشی هموق نم للجد هانأف

 ىذا ناكو « رعشلا طبس محلا لیلق اكفصُم لجرلا كلذ ناكو « هنأ رما هيلع دجو ىذلاب ءريخأف يقلب دلا ىلإ

 ىذا لجرلاب اببش تداخل « نيب مهلا : ال ىبلا لاقف « محل ريثك الدع مدآ ره دنع «دجو هنأ هيلع ىعدا

 ول ی ئبنلا لاق ىتلا یه ؛ سلملا ىف سابع نبال لجر لاق . مبنی غیب نءالف « هدّجو هنأ اج وز ركذ

 حلاص وبأ لاق «هوسلا مالسإلا ىف ”روظن“ تناك ٌءأرما كلن ءال : لافف ؟ مذه تجر ةت ريغب ادعا تجر

 ۱ [ ۷۲۳۸۰ ۱۸۵۱ ۰ ۱۸۰۰ « 0۳۱۷ £ ق هفارطآ -0۳۱۰ ثيدحلا ]

 نع ) هلوق ٠ مجري اضيأ فرتمملاف الاو « ركنأ نم ی.( ةئيب يغب اجار ےک ول رم یئلا لوق باب ) هلوق

 دیس نب يج نع لالب نب نامل ةياور ىف ( مسافلا نب نحرلا دبع نع ) هلوق ۰ یداصتالا وه ( ديعس نب ىحب

 قیدصلا ركب ىبأ نبا ىأ ( دم نب مساقلا نع:) هلوق ۰ باوبآ ةتس دعب ىتأيسو « مماقلا نب نمحرلا دبع ىنربخأ و

 (.نعالنلا ركذ هنأ سابع نبا نع ) هلوق . «هيبأ نع ه الا ةياور ىف عقوو « هنع هوار نحرلا ديع دارو وهو

 ءانبلا ىلع هلوأ مضب «رکذ» هلوقو «ةيقآلا نايلس ةياور ىف كاذب حرصو « لاق ه.ظفل فذغ ركذ لا دنا ىنمي
 رق انزلاب هنأرما ىرب لجرلا مح ركذ دارااو « نائءالتملا و ناملس باور £ عفو« نعالتلا د هلوقو لل لوپجال

 ( فرصأا مث الوق كلذ ىف یدع نب مصاع لاقف ) هلوق . ةبآلا لوزن دعب سال هيلا لآ ام رابتعاب نمالتلاب ةنڪ

 ىلإ درملا مدعو ةريخآ ىف ةفلابلاو ةوخنلاو سفنلا بجمك هب قيليال امالك ىأ ءالوق » وق ینعم : ىنامركلا لاق

 دعس نب لهن ثيدح ىف مدقتام مصاع لوقب داراا اماو « عقاولا نع لزعم كلذ لكو : تلق . هتردقو هللا ةدارإ

 دعس نب .لبس ییدح نأ یل نيبت هنآل كلذب تمزج اماو . هلع هل لأب نأ رع وع هرمآ ینلا محلا نع لاس ةنأ

 ىرخأ ةصق ىف اف سام نبأ نه ةمركع ةياور فالخم « ةدحأو ةمق ۴ هنع دمت نب مساقلا ةياور نم نابع نباو

 هاور اک نابع نبا نع ناءللا ةصق ىور مساقلا نأ بلا دبع نبا نع رونلا ریست ىف مدقت اک
 هريغو دعس ن لبس

 لوق وه هذه مداقلا ةياور ىف مصاع نع مهملا لوقلاف اذه لغو « هیجوت كانه تنيب و « ربوع نعالملا نأ ىف

 ىوري نأ عنام الو « ثيدحلا ؟ « دنواتقتف. هلتقبأ الجر هتأرما عم ذجو الجر تيأرأ و
 ۳ اعم نیتصقلا سابع نبا

ةرباغملا نم نیتصقلا نيب عقو امو رخالا ىف عقو اع ايهدرأ ولخو نيؤايسلا فالتخا ددغتلا دیژیو
 هلوق٠ هنيب أ اک 
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لهب هريسفت لکم, الو « مدقت اك رمي وع وه ( هموق نم لچد هاتف )
 هال ء مع نيب و هئاب ةبارقال هنآل ةيمأ ن لا

 حمشمي الف « سوالا نب كلام نب سيقلا «یرما نب كلام وهو « فقاو یب نم سيق دبع ن ساع نب ةيمأ نب لاله

 . كلام نبا وه فوع نب وربع نال والا نب كلام ىف لا میفلح لا متاع ىبهتي ىذلا فوغ نب ورم یب عم
 مصاع تذب هتح تناك و رع نب رع وع نال « كلذ نم دا راا نایب مدقت ( ىلوقل الا اذهب تيلتب ام مساع لاقف) هلوق

 لاق هنأك« عقب مل اع ىلا وب ىأ ,لوقب الاد هوقو «تيلتبا امو هلوقب هسفن ىلا كلذ فاضأ هلال هيخأ كنب وأ

 وأ « هتلتقل كلذ لعفي ادحأ تدجو ول الثم لات ةثأ مانمم نأ ىدوادلا معزو « ىتيب لآ ىف كلذ عوفوب تبقومف

 متاح فآ نبا دنع نايح نب لئاقم لسم ىف عقو دقف « عقاولا نع لزمم اضيأ همالكو ,هب ىلتباف كاذب ادحأ رص

 لات ناك ىذلاو < ب تواتب ان تمانلا نيب سالا اذه نع یاس هللاو اذه ؛ نومجار هيلا انإو هب انإ : مضاع لاقف د

 نع بويأ قيرط نم ىربطلا دروآ بقو < ةريغلا باب » ىف مدقت اک ةدابع نب دعس وه « فيسلاب هتب رضا ها ر ولو

 نب دعس لاق ( تانصحا نومري نیذلاو ) تلزن ال » لاق سابع نبا رکذب ةيودرم نبا هلصوو « السرم ةمرکع

 ةيمأ نب لاله ءاج ىح اريسي الإ اوثبلام هتلاوف د هبفو ةصقلا ركذ < لجر اهب رجفي عاكل تيأد انآ نا : ةدايه

 لوق نأ حضوف « سابع نبا نع ةدرکع نع روصنم نب دابع ةباور ىف دواد ىبأ دنع وهو « هتسق ركذف
 ناک مصاع

 ددعتلا ديوي و « ةصقلا ددعت دب ی امم وهو « نافاتخم نامالكلاف ٠ لاله ةصق ىف ناكةدابع نب دعس لوقو ري وع ةصق ىف

يشاخ رثكأ ةنيدملاب ناك اف : نابم نبا لاق » م احلا دنع سابع نبا ثيدح رخآ ىف عقو هلأ اضيأ
 ىبأ دنعو « هنم ة

 دعب شام ةنهاللا دلو نأ ىل لدي اذیف « بآل یعدب امو رصم ىلع اريمأ كلذ دعب ناكف : ةمركع لاق » هريغو دواد

 : لاقف دوبشملا دلبلا رصم دارأ هنآ انخويش ضب نظو ؛ راصمألا نم ىأ « صم ىلع » هلوقو « ائامز لي ىنلا

 هاعس نبأ دنع رفءعج نب هللا دع ثيدح ف عقوو ‹ اذه مه سول نودودعم نوفورعم رصم ءارعأ نال < رظن هيف

 لاذ ناکو) هلوق 5 لما هللاو ددعالا یوم اماضيأ اذرف « تامو نی؛ذس كاذ دعب شاع ةنعاللا كو نأ «تاقيطلا د ف

؛ ءارلا دیدش و ءافلا حتفو ةلمراا داصلا نوكسو هلوأ مضب ( | رفصم ) هلوق . هنآرما یر ینلا ىأ ( لجرلا
 ىأ 

هنو كاذ نآل رقشأ وأ رجا ناک نا لب« تبدح ىف هلوق فااخال اذهو « ةرفصلا یوق
 « ةضراع ةرغملاو لصالا 

دض وه ةدحواا رسكو ةلدبملا حتفب رعشلا طبس هلوقو « مسجلا فیح ىأ محلا ليلق هلوقو
 ناکد)هّوق . ةدوعجلا 

 مث ةمجملا حئفب ( الدخ ) هلوق :داوشلا یرم بيرق هنول ىأ دملاب ( مدآ هلما دنع هدجو هنأ هياع ىعدا ىذلا

 الا نوكي ال : ىربطلا لاقو ‹ < ءاضعالا ءىلتمو نمراف نب نيسحلا وبأ لاقو « نيقاسلا ءىلتم ىأ ماللا دیدشن و ةلمبملا

ةفض نوك نأ لمتحم . هدسج عيمج ىف ىأ ( محلل ديثك ) هلوق . محللا عم مظعلا ظلغ عم
  «الدخ» هلوقل ةحراش 

 داذو « صيصخت دعب ميدعت هيف نرکسف قاسلا .لتملا هنا لاق نه لوق ىلع امأو « ندبلا .ىلّمملا لدخلا نأ ىلع ءانب

 ةقفاوم ةفصلا هذهو « ابیرق لوس ثيدح حرش ىف هريسفت مدقت دقو « اططق ادعج د ةينآلا لالب نب نابلس اور ىف

 ( نيب مبا : ل ىغلا لاقف ) هلوق : ءلا نيفاسلا يدع نيتيلالا ميظع د هيأ ثيدح دعس نب لمس ثبدح ىف یل

 يتلا نعالن ) هلق .« تعضوف » لالب نب ناملس ةياود ىف ( تءاج ) هلوق ٠ باوبأ ةعبرأ دعب هيلع مالكا أي

 بهذف هلوةب بقعم « نعالف » هلوق نأ للك لمحبف : تمضو ىتح ترخأت ابی ةنغاللا نأ هرهاظ اذه ( امبنيب لب

 كلذ ىلع لمالاو «غا لدجرلا كلذ ناکو  هلوق ضرتعاو « هتأرما هيلع دجو ىنلاب هريخأف لَم سنا ىلا هب
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 ك )ي ريغب اجار تاک ول) هلوق ٠ كويس ی لوس شرب لول ةقفاوم وله مالا ةيآور نأ ىلع ةلدآلا نم هانمدقام

 اوجتحاو « ىأرلا بامسأو ىعازوالا لوق وهو ءدحلا اماع بجويال ناءللا نع ةأرملا لوگن نإ لاق نم هب
 تعنتما اذا : دحأ لاقو . طقف ناملا بیسب عقي مل اجار تنك ول بلي هلوق نآبو « لوکنلاب تيثتال دودحلا نأب
 هلوق . نامنلالا تبأ اذا مجرت فرکف مجرت مل تەجر مث احيرص ترقأ ول امال < مجرت لوقأ نأ باهأو « سی
 دبعو اص وبأ لاق) هلوق » ٠ ابیرق « نيب مہا مامالا لوق باب » ىف هنايب ىتأي (سلجلا ىف سابع نبال لجر لاقف )
 وأو . ةغللا لهأ هركذ نوکسلابو نيج ولا ىف اففخم ارحتفب لاقيو لادلا نوكسب ىنعي ( الدخ مدآ : فسو نب هللا
 ةياودو ءحلاص وأ انل لاتو » رذ ىبأ نع خسنلا ضمإ ىف عقو دقو 5 ثيالا بتاک حلاص نب هللا دبع وه اذه خاص

 دودلا ىف فل وا ابلصو فو نب هللا دبع

 ةتعالللا قاد باپ - ۲

 رګ نال تاق : لاق ريبج نب ديمس نع بو ٠ ء ”ليعامسإ انريخأ ةرا رز ن و ره یم -_ ۱

 لوف باكل اک دحأ "نأ لمي هللا : لاتو « نالجملا ینب یوا نب لكم *یببلا قرن :لافف . ”هتأرما فذق ”لجر ۶ م ت شخ 3
 لبف بذاكل امدحأ نأ ۳ ها: لاقف « ايبأف ؟ بثات اكتم لوف ”بذاك ايدحأ نأ طب هللا : لاقو « [يبأف ؟ ات کنم

 : لاق بدم ”كارأ ال بش ثيدحلا ىف "نإ :رانید نب ورع ىل لاقف بوبأ لاق . امهنيب فر فف ءايبأف بئات اكتم و ای ل

 كنم دعبأ وهف ذاك تنك ناو « اهم "تلخد دقف اقداص تنك نإ « كل لام ال ”ليق لاق «یلام لجرلا لاف
 [ 0۳۰۰ « ۵۳۸۹ « ۵۳۱۲ : یف ةئارطأ - ۰۳۱۱ ثيدحلا ]

 « هعيمج قحتست ام لوخدملا نآ ىلع عاجالا دقعنا قو « هيف عا نايب ىأ ( ةاءاللا قادص باب ) هلوق

 هعيمج ام لب ليقو « لوخدلا لبق تاقلطلا نم اهريذك فصخأ اه نأ ىلع رورجلا : ام لو-دلا ريغ ىف فلتخاو
 وه ( ليعامسا انربخآر هلوق ٠ كلام نع یورو یرهرلا هلات الصأ اهل “ی ال ليقو , داحو او دان رلا وا هاو

 هجو نم لسه هدروآ دقو ؟ هيف کما ام ىأ ( هنآرما فذق لجر : رع نبال تاف ) لوق . ةيلع نباب فورمملا
 ناك ثيح ىأ « نینعالتلا نيب  ديبزلا نیا ىنعي  بعصملا قرفپ مل لاق » هلرآ ىف دازأ ريبج نب ديعس نع رخآ
 ةأرما ىف نینعالتلا نع تلت » ديعس نع رغآ هجو نمو . رمع نبال كلذ تركذف دعس لاق « قارعلا ىلع اريمأ
 < یرجرلا دبع ابآ اي تلقف و هيفو ثيدحلا « ك4 رمع نبا لزنم ىلا تيضف < لوقأ ام تيرد اف ريبزلا نب بعصم
 هلوق نم فرعو « نالف نبا نالف كلذ نع لأس نم لوأ نا « ممن : هللا ناحبس : لاق ؟ امپدب ق رفیآ ناذعالتاا
 قازرلا دبع باور ىف عقوو < رم نبال كلذ تركذف کد ىلا ترفاسف هر دق الح امایق یا ةناورا ف نأ 33

 لو و اموت فرغ انضمي لوقب « ةنعالاا ق فاتح ةفوکل اب ایک لاق رييج نب لمع نع بو نع رمع» نع

 ناعللا نأ ىلع ةرصبلا ءابقف نم ىتبلا ناهثع رمتسا دقو « اميدق ناك كلذ ىف فال نأ هنم ذنخؤيو « قرفيال انضعب
 یب ىوخأ نيب ل هقا لوسر قرف ) هلوق . رګ نبا ثيدح هغلب م هز أكو . هذع هلة مدقت اك ةقرفلا ىضتقيال
 قاجرجلا دمحأ ی ةاور ىف عقوو «دعس نب لبس ثيدح ىف اهتيمسأ تمدق:و . باب دعب هيف ثحبلا ىأيس (نالجفلا



 oV ۱۳۱۲۰۵۳۱۱ ثيدحلا

 لمتسلل اذک (بذاکل کدحا نأ لعب هللا : لقر) هلق . فیحصت وهو نیتلمهم لادو ءاع « نالجملا ىنب دحأ نيب د

 ىف أيسو « امهنإب ناملا رو دص لبق ناک كلذ ن" هرهاظ ( ايب اف ؟ بئات اكسن» لبف ) هلوق ۰ هديغل ماللا تطقسو

 دانید نب ورمع ىل لافف) لوق . هب أدبملا دنسلاب لوصوم وه ( بوآ لاق ( هلوق : انآ
 ال ایش ثيدحلا ىف نا

 ثيدمحلا امس بوأو دائيد نب وريع نأ هلصاح ( هرخآ ىلإ كل لام ال ليف لاق « ىلام : لجرلا لاق لاق , هثد عت كارآ

 ق امیج امهتع هاور ثدح ةنييع نب نايفس كلذ نيب دقو « بوبآ هظفح ملام ورمع هيف ظفخ ریبچ نب ديعس نم امیج

 ال « بذاك اكدحأ « هقا ىلع اکیاسح : نينعالتلل ب یبلا لاق هدنسب ورمع نع هتياور ىف عقوف ؛ اذه دعب یذلا بابلا

 هناف « ىلام » هلوق امأو ء طيلسن ال یا « كل ليبس ال » هلوق ىئعم امأ « كل لام ال لاق ىلام : لاق ٠ امماع كل لیبس

 2 ىبرعلا نب لاق . قادما هب دارلاو ؟ ىلام بهذيأ : لاق ماع كل ليبس ال عم ۱۱ هنأك « فوذحي لمف لعاف

 مت .اهسفن نم كل اهنيكمتو , اهيلع كلوخدب هتيفوتسا كنأب بیجأف « اهلا هتسفد ىذلا قادصلا یا « لام» هلوق

 ناو ‹« كلذ لبق امم كقح تيفوتسا دقف الع هتيعدا اف اتداص تنكنإ : لاقف بعوتسم مسقتب كلذ هل حضرأ

 اضيق كنم هتضبق لام اهتبلاطمو اهضرع ىف لظلا اهياع عمجت الثل اهتبلاطم نم كل دمبأ كلذف املع تبذک تنك

 لق » ظفلب بابلا ثيذح ىف مهبأ ثيح « كل لامال و لثاقلا مما ةياورلا هذه نم فرعو . هقحتست ادر

 تلخد دقف » هلوقو « كل لامال لاق و ظفاب ةيلع نبا نع بوبآ نب دايز نع هاور قئاسنلا نأ عم « كل لامال

 « اضیآ یاسنلا دنع اذک « كنم دمبأ وبق د هلوقو « امج رق نم تالحتسا امب ومف د ظفلب نایفس ةاود ىف هرس « ام

 تاقفنلا باتک لبق یأیسو « كل دمبآ ومف » ةيلع نبا نع ةبيش ىبأ نب نامثع ةياور نم ىليعامسالا دنع عقوو

 « اديك أت دعبأ ظفل رركو « اهم كل دعبأو دعبأ كلذف و ظفلب ريج-ج نب ديعس نع رائيد نب ورع قيرط نم ءاوس

 دافتسو « دعبأ بذکلا ىف لاملا ةداع) قاةحتسا هيلع دعبي قدصلا عم هلال « بذکلا ىلا ةراشالا « كلذ » هلوق

 « دحلا اماع بجو ان زلاپ ترقأو نامللا دعب ام.فن تب ذك أ ول ةنعالاا نأ ع ابجرف نم تالحت ا اع ومف » هلرق نم

 اهرپم طقس ال نکا

 بئات نم اک: لبف بذاك اك دحأَوإ نینعالتمل مامإلا لوق بص - ۳

 نع رم نیا تالاس لاق زا نب دیعس تعم و ره لاق نایفس انثكح هللا دبع نب ىلع اشو - ۲

 : لاق . ىلام : لاق ؛اهيلع كل ليبسال بذاك دا هللا ىلع اكباسح : نينءالقملل بِي ىنلا لاق لاقف نيتع النمل

 . كل دمبأ لاذف الع تبذك تنك ناو , اهجرف نم الحسا اع وهذ اهملع تقلص تدك نإ « كا لام ال

 لاقق . هن أما نال لجر رع نبال تلق : لاق ريبج نب ”ديعس تعم بوی لاقو . ور نم هلن ”ناوفس لاق

 لب هللا: لاقو ۽ نالجملا ىب یوخآ نيب بإب ینلا قرف : ىطسولاو قب ابدا هیعبصا نيب ”نايفس قرفو هیهبصاب

 كن ربخآ اك بوبأو ور نم ”هتظفح "نایفس لاق . تارم ثالث ؟ بان اکنم لبن بذاك اک دا نإ

 هعيتو ضایع لاقو « ثنواا لع رکذاا بیلغت هيف ( بذاك اكدحأ نإ نينءالتملل مامالا لوق باب ) هلوق

 ىرابلا جف ۰ ٩ جہ۸ - م



 قالطا باتک ۸ ا ۵۸
 ال مهنه لات نم له « ناف الا لممتسي ال دحأ ظفل نإ ةاحنلا نم لات نم ىلع در « اکدحآ هلوف » ىف : ىرونلا

 ثيدحلا اذه ىف ءاجو . دربملا هزاجأ دقو . همقوم مقوت الو ذحاو عضوم عضو ال اهنأو « فصولا ىف الا لمعتسي
 ىذلا ناف , هقذحو هتعارب عم یضاقلل عفو ام بجتأ نم اذه : ىبك افلا لاق . ها دحاو یەم و نن الو فصو ريغ ف
 الف دحاو ینمع دحأ امأو « دحأ نم ىتءاج امو دحا نم راداا ىف ام وحت مومضلا ىلا « دحأ» ىف وه امن ةاحنلا هلاق
 ۰ « بئاك اکدحا د وضو ( مدحأ ةداپشف ) وعو ( دحأ هللا وه لق إل وحن تايئالا ىف احلامعتسا ىف فالخ
 نالو « فارتعا امهدحآ نم الو امبنم لمح مل هلآ ال اداشرإ نوكي نأ لمتحي ؟ ( بئان نم اکشنم لېف ) هو

 نايفس نع » ىديملا ةءاود قو « رايد نبا وه (ورح لاق نايفس ) هلوق . هلم ةبوت تناك هسفن بنکا ول جورلا
 نب ىلع مالک اذه ( ورم نم هتظفح نايفس لاق ) :هلوق . هلبق ینلا ىف هيف ام تنیب دقو .هركذف « ورع انا
 ٠ قيلعتإ سیا و ةب ًادبلا دنسلاب لوصوم وه ( بويأ لاق )" هلو . ور نم هل نایفس حان نایب ديرب هللا دبع
 ىديملا ةياور ىف عقو دقو « رمع نبا نع اعیمج بوبآ نمو رانيد نب ورع نع نايفس دنع ناک ثيدحلا نأ هلصاعو
 اثبدح نسحا تنأ : بريأ هل لاةف اذه هثيدح ورع هثدخ رانید نب ورع سلج قف بوبا انلدحو لاق » نايفس نع

 نم وه (هيعبصأب لاقف) هلو . بوبأ دنع سيل ام ورع داغ هيف نأ وهو « كلذ ببس ةلبق ىذلا ىف تنيب دقو « ىنم
 ینلاو , ةيفيكلا نایب اهب دارأ ةضرتعم ةلج ,ىطسولاو ةيابسلا نيب نایقس قرقرد هلرقو ۰ لعفلا ىلع لوقلا قالطأ
 نأ لعب هللا : لاتر ) هلوق . لاؤسلا باوج وه حلا غالب بلا قرف هلوقو ٠ فيقوت نع ال كلذب مرمي ال هنأ رب
 بئذملا لع ةيوتلا ضرع هنم ذغژیف املا نم امغارف ذعإ مالكلا اذه لاق ةنأ هرهاظ ضايع لاق ( بذاك اکدحا
 « هنم ام اریذحت ناعالا لبق كلذ لاق : ىدوادلا لاتو . كلذ نم ةبوتلا هب ذك نم مزاي هنأو , لامجالا قبرطب ولو
 ةظعولا ةيعورشم یهو ىرخأ ةبج نم لو ىدوادلا هلق ىذلاو : تلف . مالكلا قايسب ىلوأو ربظأ لوالاو
 0 نب صالل ربع نبأ ةياور یف لمتحف مالکسلا قایس امأو ¢ عوقولا دوز ام ىرحأ وه لب 7 ةيصمملا ىف عوقولا لبق

 نماپع نبأ نع ةمركع نع بوأ نع مزاح نب زيرج ةباور ىف: ىدوادلا لاق ايف رهاظ هقايسف سابع نبأ ثيدح امأو
 اكدحأ نأ لمي هقا : لاقف ةنعالملا ةيآ تلت نيح امهاعدف لاق » ةيمأ نب لاله ةصق'ىف قییلاو ماحلاو ىرطلا دنع
 ةياور نم نمابع نبا ثیدح نأ تمدق دقو « ثيدحلا « قداصل ىنا هللاو : لاله لاقف ؟ بئات اکام لبف « بذاك
 ددعتلا رابتعاب اعم نارمألا مصيف « رع ناو دعس نب لهم ثیدح ىف ىتلا ةصقلا ريغ ةضق ىف ةمركع

 ۱ نیتعالتلا نيب قيرفتلا سيا - ۳
 یفر رم نبا نأ رفا نع هلا ديبع نع ضايع نب "سنا ان دح ررذنملا نب یه ربا شرم س ۳

 < اهتلحأو اهفذق رةأرماو لجر نيب قرف قلم هللا لوسر نا » هربخا امهنع هلل
 جني لا نعال د لاق رع نبا نع عفان ىنربخأ هلل دديبتع نع ی انتدح د دسم یر - ۵۳۱۶

 : ¢ ابني قو راصنألا نم 0 رماو لحر نيب

 «بأی» ىنسنلا دنع تبث و « ليعامسالا اهركذد ۰ لمتسلا ةمجرتلا هذه تتي ( نينعالتملا نيب ق.رفتلا بأب) هلوق



 ۳1 ۱ 0۳۱4 - ۵۳۱۴ ثریا

 نم ىرمعلا ربع نب هللا دیبع قرط نم ره نبا ثيدح هيفو . بل لوالاو < نيفابلل كلذ طقسو « ةجرت الب

 ةا ماو لجر نيب نعال » ىناثلا ظفا و < امیفلحاف افق ةأرماو لجد نيب قرف د لوالا ظفل و « نيبجو نم عفان

 ق هب دارملا امنا « نینعالتلا نيب قرف» ظفلب ةياورلا ةمامخن هريغو نيعم نب ي قالطإ نأ هنم ذخؤيو « اميفلحأف

یفس قيرط نم دواد وب أ هجرخأ دقف ههصوصنع دعس نب لهس ثيدح
 لاقو ظفلاا أآذبم هلع ىرهزلا نع ةندیع نب نأ

بج نب ديعس نع رانيد نب وربع نع ةئبيع نا قبرط نم جرخأ مث ءدحأ كلذ لع ةنيبع نبا عباقي لد هدمب
 نبأ نع دی

 ۰ ثيدح ىف ثيدح ةيلع لخد ةنديع نبا لمل : ربلا دبع نبا لاق «نالجملا ىنب ىوخأ نيب لب هللا لوسر قرف رمع

لاق . طلع هنا : لاف ثيدحلا نع لس نيعم نب ىح نأ ةمثيش یآ نبا ركذو
 كثيدح نم دارأ نا : يلا دبع نبا 

هالتملا ىف ةئس تناكف » جرج نبا قيرط نم لپس تبدح ىف اضرأ مدقت ؛ تاق . دودیم وهف الاو ؛ لهسف لبس
 نين

 باب » ىف هكسرأو هلصو نم تنبي دقو + السم نوكيف ىرهولا مالك نم هن هفايس رهاظ نکن و «ادبأ نام

ینعالتلا نيب ةقرفلا نإ لاق نم ةب كسمتق هجولا اذه نم ظفللا اذه تب دقف كلذ ريدق: لعو « «قلط نمو نامللا
 ن

 ريدقت لعو ؛نامللا سفنب عقت ةقرفلا نا ذیوت ةروكذملا خرج نبا ةياودو ٠ م اج ا ابعقوب ىتح نامللا سفنب عقت ال

 نايب هنآ ىلع باپلا ثيدح ىف قبرفتلا لمع نم لوق كلذب ذب اتي و ,ىنطقرادلا دنع هظفلب رمع نا نع ءاج دقف اهلاسرا

 لاؤل اباوج عقو كلذ نآب بقمتو ءاهلع كل لیبسال » ى رخآلا ةباورلا ىفهلوقب اضیآ اوجتحاو ءةقرف عاقيرال كح

 .« ندبلاو لاملا لمشيف ىنألا قايس ىف ةركت وهو ظنالا مومعب ةزيعلا نأب بيجأو ‹ هنم هتذخأ ىذلا هلام نع لجرلا

دراد یآ دنع سابع نا ثيدح رخآ ىف عقوو .هوجنولا نم هجوب اهلع هطیاسآ ىن یضتقیو
 هيلع سيل نأ ىضقو د 

 سفنب امب تحقو ةقرفلا نأ ىف رهاظ وهو « امته قوتمالو قالط ريذب ناقرتفي امبنأ لجأ نم ینکسالو ةقفن

بقارفب عقب هلا لوسر هما نأ لبق اثالث ابقلطف ۶ لبس ثیدح ىف هلوق نأ هنم دافتسيو « نامللا
 انا لجرلا نأ «ا

فن ةدشا امةلطت ىلإ ردابف نامللا سفنب عقت ةقرغلا نأ ملعب نأ لبق ابّقلط
 «ادیا ناعمتمجيال» هل و لدتساو « اهم ةن ر

میضعب لاقو « دعب امج ورتب نأ هل لحي مل هسفن بذک | ول نعالما نأوو ديبأتلا له نامللا ةقرف نأ لد
 نأ لزوج * 

 نی ديعس نع حصو « نسم لا نب دمو ةفيثح نأو داع لوق اذه ,ةنئاب ةدحاو ةقلط نامللاب عقب ابو « امجوزتي

 هسفن بذكأ اذإ : كاحضلاو ئمعلا نعو ؛ باطخلا نم ابطاخ هسفن بذک | اذإ نعالملا نوكيو : اولاق ؛ بیسلا

نغم نوکی نأ لمتح و : تاق . كلاث لوق ىدنع اذه : ربلا فيع نبا لاق . هتأ ما هيلا تدر
 یا « هيلا تدر : هلوق ى

 عيا اأو  رظنلا ثيح نم ةقرفلا ديب اتل ليلد ىلع فقأ ۸ : ىناعمسلا نبا لاق « هلبق ىذلا قفأ ويف دیدم دقملا دعب

 ش امهدحأ نل« نوملم ريغ عم نوملم عمتمي ال نأ وهو ةدئاف هل انباع شعب یدیآ زا دبع نبأ لاتو , صنلا كلذ ف

 امهم عنتمال كلذك ناكول ةنأب بقمتو . ققحتي ال ةناف نعالاا ريغ ةأرملا تجوزت اذإ ام فالخ ةلمجلا ف نوملم

 : ىناعمسلا لاق . ةلجلا ىف ةرفا ةروملا هذه ىف نأب باب نأ نکعو « نوءلم اههدحأ نأ ققحتي 9 جيوزللا اعم

 « نيجوزلا نم نعالتلا عقب نأ اهل طرتشي ديبأتلا ةفرق نأ ىضتقي « نانعالتلا » هلوق نأ ةيفنحلا ضعب دروأ دقو

 نعللا ظفل حيرصو اهناعل ببب ةثاعل ناكامل هنأب باجأو « مدقت اک طقف جوزلا ناعلب ديبأتلا ىف نوفتتكي ةيعفاشلاو

 ةيدلولا بسن ءافتنا مزاتسيف اهياع انزلا تایئ ىف ببس هناعل نالو « ةنعالم هنم دوجوم لا ىعم اهتود هبناج دج وب

 اذاو كح ةنعالاا عانترا مزلی هسفن نعالملا بذک أ اذإ لیق ناف « حاکنلا حطقنا شاررفلا ىنتنا اذاف شارفلا تليف



 قالطا بانک - ۸ 1

 , محلا عشت رب ek دبل عجر اذإ دهأشلاو < هدامش 2.دع ناءالا ۶ انلق عاتمتسا لع ةأرملا تراص تعم را

 دجون مل هنأ معز دقق هسفن بک | اذاف « عفترتال کلا ام قلعتو ةجح تراص اذ] نيولاو نيب وهف اندنع امأو

 ناءالا بجوم جفت رب الو دل ا هيلع بجيل هنع دلا طقس ام ۰

 ةنعالم اب لولا قحاب باپ - ۵

 نهال  یبلا نا » رع نبا ,نع مفان ینلادح لاق كلام اندح ریکب” نب یحم شو - ۰

 « نأرااب لولا قحلأو «امهنيب یرفف « اهدلو نم یفتناف « هتأرماو لجر نيب

 نعال دل ىلا نا ) هلوق ٠ هدمإ وأ عضولا لبق هنم جوزلا ین تا اذإ ىأ ( ةنءالملاب دلولا قحلي باب ) هلوق

 ةنمالملا نأ دارأ ناف « .افتنالا بيس ةنعالاا ىأ 2 ةييقم ء ءافلا : یبطاا لاق ( اهدلو نم یتا هتأرما و لجر نيب

 دلولا نال ضرعقی مل نآ هناف ؛ كلذك سيلف ءاذنالا دوج و ببس ةئءالملا نأ دارأ نإو « دي ءافتنالا توی بس

 ةاورلا ضهب نأ ربلا دبع نبا یکذو ۰ ءافلاب ال واولاب « ناو ء ظفلب ًاطولا ف ثيدحلاو « فن مل ةنعالملا ىف

 بيرق هانعف اظوفم ناک نإو فیحمت ه اکو هرخآ مالو ءافلا لدب فاقب ىنعي « لقتناو » ظفلب هركذ كلام نع

 نم قتناو هت آما یر الجر نا » ظفلب عفان نع رخآ هجو نم روثلا بیست ىف تيدحلا مدقت دقو « لرالا نم

 ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو « سکماا ال ةنءالملا ببس ءافتنالا نأ حضوف « انعالتف لو ىنلا اهساف « اهدلو
 رظن هيفو « نامالا ىف هرکذل لجرلا ضرعتپ ول« ن'ءالا درج« دلولا ین دمحأ نعو : دلولا نا نامالا ةيعررمتم

 . اهنامثلاب دا اء عفت رب مث هأراا انز توث و هنع فذقلا دح عفد لجرلا ناما رئو, امو ‹ هقحل هتءاتسا ول هن ژل

 نو «ةأراا ىلع ةداع الو هال ناعالا دعي نأ هلف هل ضر تب 1 ناو ىنتنا ة:ءاللا ىف دلولا ین نا : یعفاشلا لاقو

 طرتشر ال هنأ ىلد هب لدتسا و . ةءفشلا ىف اک هيغنو نأ هل نكي مل تدلو ىح رذع رب! رخاف اا لإ عف رلا هتکمآ

 جتحاو « كلذ طرتشي ةيكلاملا نعو. ةضيع اهاربتسا هنأ الو« انز نم تدلو اهنأب لجرلا حیرت لمحلا نن ىف
 یعفاشا جتحاو « اهفذق نع ءیشانلا ناعللا فالخب كلذل ضرعي نأ ريغ نم هنع للا ین هنأب مهفلاغ نم ضعب
 قرفف ) لوق عنقم باوج اذه نع سيل : ىنرعلا نيا لاق « ءاربدسالا طارتشال ینمه الف ضيع دق لماحلا نأب

 درفت اكلام نأ اوركذ : ربلا دبع نیا لاق , ةدابزلا مذهب كلام درفت : ىنطقرادلا لاق ( ةأرملاب دلولا حلاو امهنب
 نع سو ةياور نم مدقت اک دعس نب لهس تهدح ىف یرخآ هجوأ نم تءاج دوو , رع نأ ثيدح ىف ةظفللا هذ

 ناكود ىرهزلا نع ىعاذوالا مور هم ىلإ دلولا ناك_ذ ة الماح تجر مث » فا دواد ىلأ دنع یرهرلا

 امأو ام امهنيب ثراوت الف جوزلا نع هافن و اهد>و اهل هريص یآ همأب دلولا قلا هلوق یعاو ۰ همآ ىلا عش دلولا

 اهنبا ناکو « هرخآ ىف هثیدح حرش ىف مدقن اک دهس نب لپس ثيدح ىف احرص عقو اک ۱۸ هللا ضرف ام هنم ثرف هما

 هل اهريص هنأ همأب هقاحلا نعم لیقو . اهل هللا ضرف ام ابنم ثربو هثرت اهنأ اتاري ىف ةنسلا ترج مث , همال ىعدي

 ةياورو ةفئاطو ةلئاوو دوعسم نبا لوق وهو « هوو دلو نم رخآ ثراو هل نكي | اذإ هلام عيمج ثرتف امأو ابآ

 دوپشاو رع ناو ىلع لوق وهو هل ةرصع ريصت هنأ ةيصع نأ هانعم هنعو « مسالا نبا نع اضيأىودو دحأ نع

 , دحأ نع ةياورو نسل نب دن و ديبع نآ لوق وهو درلاو ضرفلاب اهم هتوخ] و همآ هثرت ليقو , دجأ نع
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 نعالبلل لسح اتنپ ناك ول نامللاب ىننملا دلولا نأ ىلع هب لد تاو , همأ ةبصع هتبصعف لا ضرف وذ هثرب مل ناف : لاق

 ةلمجا ىف هتبيب ر مل مرحت امنآ روپملا لوقک حصالاو « ةيعفاشلا ضعیا ذاش هجو وهو «امحاكد
 هكر اع ۴

 نی مال : مامالا لوق صاب - 5

 نب نحرلا دیع ین ربخآ لاق ردیعس نب يحي نه ل الب نب ةناولس ىنثدح لاق لیعامما شر - ۲
 9 نب مصاع لاقف ¢ 22 نا لوسر دنع نانعالتملا و م لاق هنأ رسابع نبا نع رم نإ اولا نع ماه

 مع l4 ¢ الجر هیارما مم دو و هب 4 رث لف مهمو ن٠ لجر هانأت « ف رصنا م و كلذ ىف ىدع امت نا را ی سرا ها اف و ی
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 ناکو - تاما هیلع دجو ىذلاب هربخاف یک لا لوسر ىلإ هب بهذف . یلوقل الإ رمألا اذهب .تیلعبا ام

 م ادمج محألا ريك الدخ مدا لها دنع هجو ىذلا ناکو « رعشلا طبس اد حالا يلق [رفصم لج را كنذ

 لوسر نعالف ءاهدنع دجو هنأ امجرز َركَذ ىذلا لج رلاب امبش تمض وف . ني مهلا : هللا لوسر لاقف اططق

 ON ET اب هللا لوسر لاق ىتلا یه : سلجلا ىف ساء نال لجر لاقف . ايب به

 « مالسالا ىف هوسلا ”رمظا تناك ةارما كلت ءال سابع "نیا لاتف ؟ هذه "تجر فنیب
 لب طقف امهدحأ قدص توبث بلط ءاعدلا اذه ینعم سیا , یفرعلا نبا لاق ( نيب مبللا مامالا لوق باب ) هلوق

 نع كلذ دهاش نم عدر هي کلو . ناءبلا .مظر الف الثم دلولا تو٤ اهتاالد عشت الو « هبشلا روظمل دلت نإ هازعم

 ىحو سيوأ ىنأ نبا وه ( ليعامسا انثدح) لوق . دما أردنا ولو حجفلا نم كلذ ىلع بترتي ا عقوام لثم, سبلتلا
 لبق ةقباسلا ثيللا ةياور اذکو ةياورلا هذه تقيث ( مماقلا نب نمحرلا دبع یتربخآ ) هلوق . یراصنالا وه ديم نبا
 2 ب وس اف تءقو هريغو ىعفاشلا اهجرخأ ىلا مساقلا نع دعس نب یک نع خرج نبا ةاور نأ باوا ةعب رآ

 اهيش تعضوف ) هل . هنع نمحرلا دود هدل و نم الإ ثيدحلا اذه مم ام هنكل مماقا نم عم ناك ناو یو

 عضو ىلا ترخأت ةنعالملا نأ هرهاظ ( (ميب ی هللا لوسر نعالف اهدنع دجو هنأ ارجوز رکذ ىذلا لجرلاب

 ثيدح نم لبق مدقتو « دعس نب لوس ثيدح ىف ىلا ةص'لا ف یه هذه سابع نبا ةياور نأ تحضوأ دق نكل ةأرملا
 دجو ینلاب هزيغاف د هلرقب ةرقعم « نعالف د هلوق ىف ءافلا نوك-7 اذه ىلعف « عضت نأ لبق امهندب عقو ناعللا نا لبس
 نأ دعب ىلع  لمتحيو « نيتلمجا نيب ضرتعا مالك وف « خا ارفصم لجرلا كلذ ناكو د هلوق اما و « هتأ ما هيلع

 اذه ( سايع نبال لجر لاقف ) هلوق 1 مغأ او ءافتنالا بيسب ىرخأو فذقلا بد ةرم یمقو ةنعاللا نوک:

 ید دا اذه ف دمع نب مسافلا نع دا زلا وأ هاست « سايع نبا اخ نبا وهو « داملا نب دادش نب هللا ديع وه لئاسلا

 اهياع تبثي مل نکسلو « ةشحافلااب نامت تناكىأ ( ءوسلا مالسالا ىف ربظآ تناك) هلوق . دودحلا باتک ىف أس اك
 امسا ل سابع نا ناب بل و « ءوسلا كلاسم كلو نم بيع زاوج هيف : یدوادلا لاق .فارتعا الو ةليدب كلذ

 لب ىنلا نا » سابع نبا نع ةم ركع ةياور ىف ريسفتلا ف ىضم دقو « لمتحف ماسالا ىلع بيعلا رابظا دارا ناف

 نع دحلا عفدي ناعللا نا ىأ هللا مكح نم قبس ام الو ىأ « نأش اذو یل ناكل هللا باتک نم ىضم ام الول : لاق
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 لزا مل ایف داهتجالاب مكحي ناك عقلنا هنم دافتسيو « هب تيمر ىذلاب رهاظلا هبشلا لجأ نم دحلا املع تق 9 ةأرملا

 رهاظلا ىلع مالا ىرجأو لزن اب لمعو رظنلا عطق ةلاسملا كلت ىف مكسحلاب ىحولا لزنأ اذاف صاع ىحو هيف هيلع

 لس اذإ ىفملا نأ مدقق ام ريغ ديا وغلا نم نامللا ثدداحأ فو « رهاظاا فال یطتقن ةنرق تماق ولو
 ةعفا و نع

 ديبج نب ديعس نال « ةلزانلا ةلأسملا ىف ةلحرلا هفو . ايف داهتجالا ىلا رداب ال اصف ايف دعب نأ اجرو اهنكح لمی لو

 هنأ یتالا فرع اذإ هنلناق ىف ناک ولو هلدتم ىف ماعلا نايقا هيفو ۰ ةئءالملا ةلأسم لجأ نم ةكم لا قارعلا نم لحر

 ديبج نب ديعس لع ةعسب راعشاو « بجعنلا دنع حيبسنلا هيفو ٠ هتينكب هتيظاذعو ملاعلا ميظعت هيفو . هيلع قشي ال"

 ار وبشم ناک روكذملا کا نأب هملعل دبجمن نوكي نأ لمتحيو « هيلع ملا اذه لثم ءافخ نم بج مع نبا نال
 لوأ » رمع نبا لوقل اهتةرمج ةنانملاو ءايشالا تايلوأ نایب هبفو ۰ سانلا ضعب ىلع نخ فيك بجعتف لبق نم

 عقو قطانلاب عقي مل نا ةنأو « نطنلاب لكوم ءالبلا نأ هيفو « ناكناعل لوأ و سنا لوقو « نالف كلذ نع لأس نم

 نوكسيل كلذ ررکیو ريذحتلاو ريكذتلاو ةظعوملاب لطابلا ىلع ىداقنا نع مصخا عدرب ك املا ناو , ةلصو 4 هل نمب

 هتدشو هحبق عم ةريغلا هبجوت ام فالخ ىلع ربصلا ةدسفم نآل ءامبلقثا كرتب نيقدسفملا فخأ باكترا هيفو . غلبأ

 ام امنه ةحارلا ىلإ الیبس عرالا هل جهت دقو « لتاقلا نم صاصتقالا الا ىدؤي ینلا لتقلا ىلع مادقالا نم لجسأ

 نسي هنأو « ةقث ناك اذإ هب لمعي دحاولا ربخ نآو « ادق ناك تيأرأب ماهفتسالا نأ هيفو . نامللاب امإو الطلاب

 هوصخ مبنا ءابقفلا نع ديعلا قيقد نبا لقن و « ةنماخلا دنع دك أتيو « نءالتلا ةدارا دنع نینعالتلا ظعو ج احلا

 ممديغو ةيمفاشلا نم ةعاج حرص دق نكل « رع نبا ثيدح ىن ا هلکشتساو «بضفلاپ ایظفلت ةدارإ دنع ةآرملاب

 وأ لسلا كته اه بترتي ىتلا لئاسملا ةهارك هيفو . محلا ناب عم ليلدلا رکذ هفو . اعم امہظعو بایحتساب

 لوز: لجأ نم علي هئمزب, ةصاخ تن اك كلذ ةها رک نأ ىلإ ةراشا ىمفاشلا مالک فو « ناك ببس ىأب هتيذأ ىلإ لصوتلا

 نم امرج نيبلسملا مظعأ د حیحصلا ىف تبث ذقو ,ةلأسملا ببب ميرحتلا عقيف حابم ءىش نع ةلأسملا عقت الثل ىحولا

 نكل «عقپ مل امع لاؤسلا ةهارك ىلع فلسلا نم ةعامج رمتسا دقو « هتل اسم لجأ نم مرغ مرحب مل ءىش نع لآس

 محملا نع نول سی اوناكةياحصلا نأ هيفو . امءوقو لبق لئاسلا نم ءا ةفلا هعرفاب ىصح الف هفالخ ىلع رثك الا لمع

 پبسب هورکسلا نم اًئيش قا نم نأو < هنجو هبمعي نأ لاؤسلا هرك اذإ ملاعلل نأ هيقو ٠ ىحو هيف لزني : ىنلا

 لب هل هژافچ الو هيلع هيضف الو هنع لأس ال ملاعلا ةهارك هدرب ال مکس ةفرعم ىلإ جاتحنا نأو , هيلع هبت امي هريغ

 ىف بيع النأو ءاربجو ارس عورشم نيدلا روما نم مزاي اع لاؤسلا نأو « هتجاح یضقی نأ ىلإ هتفطالم دواعي

 نيبناجلا دحأ ىف قلا راصحا و , یتسلاب لمعلاو « ةيوتلا ىلع ضيرحتلا هيفو . حبةنسي ام ناك ولو لئاسلا ىلع كلذ

 معلا طاحأ نإو أمهم دحاو بفاعی ال نيبذاك-ةملا نيمصخلا نأو « بذاك امدحأ نأ د هلوقل ةطساولا رذعت دنع

 حرص الال« هب تيمر ىذلاو ةأرلل نعالملا نع فذقلا دح طقس عقو اذإ نالا نأ هيفو . هئيمب ال اهدحآ بذكي

 هغابي مل آل كلام هب لقي مل : یدرادلا لاق < دح فذافلا نأ لةن مل كلذ عمو« فوذقلا ةيمسآب هقرط ضعب ىف

 كلذلف هقح وهو بلطي مل فوذقملا نأب ةيفنحلاو ةيكلاملا نم دح لاق نم ضد باجأو هب لاقل هغلب ولو ثيدحلا.

 اكيرش نأب كلذ نع رذنعا ماعا ضعب نأ ضايع ركذو . نامللاب هلصأ نم طقس دنا نال دح فذاةلا نأ لقني م

 امي فوذقملا لمي نأ مامإلا لع سيل هلأ هيفو . « نعالتلاب لجرلا أدبي باب » ىف هيف ام تفبب دقو ؛ ابدوچ ناك
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 تیدحف مدقن اک «غا هب تراج ناف اورظنا » ثيدحلا ىف هلوقل عضولا لبق نعال: لماحلا نأ هیفو . هفذاق نم عقو
 ىنلا لاقف « انعالتف هنآ ماو وه لجرلا یتعی هاج » دوعسم نبا ثيدح نم ملم دنعو « سابع نبا ثیدح ینو لهس

 ىأرلا لهآ نم كلذ ىبأ نمل افالخ روپمبا لاق هب و « ادمچ ذوسآ هب یماغ . ادمج دوس هپ هیت نأ ابلمل : ملل

 دح حفدو لجرلا نع فذقلا دح عفدل عرش نامألا نأ رورخلا ةجحو « ةخفن نوکی دق هلال لعي ال لا نأب النعم
 ىف فاتیخا دقو ۰ ةسيالا عم نامللا عرشي كلذلو , الئاح وأ الماح نوکن نأ نيب قرف الف , ةأرملا نع مجرلا
 ةرافک ال نأ ىلع هب لدتساو . اهئود هنع فذقلا دح عفدل نعئاي نأ هلف ابفذف اذا لجرلا نأ ىلع روومجلاف : ةريغصلا
 ابجاو ناك ول هنأب بيجأو « تنام لا نيعتي ل ةنأب بقدتو ء ةصةلا هذه ىف تنيبل تبجو ول امال سومفلا نيملا ىف
 ةئيبلا » مالسلا هيلع هلوق ىفو « ةءوتلا ىلا امهدحأ دشرأ اك هني؟ نع اکنم عن احلا رفكيلف الثم لوقي نأب المج هنيبل
 روكذملا رصحلا نال“ باع ال فرذقملا فراح باطف ةنيما نع رم ول فذاقلا نا ىلع ةلالد < كرپظ ق دح الو

 كلذ ىلا ةيعادلا ةرورضلا دنع ةمومذلا فاصوالا رکذ زاوچ هيفو . ناعللا ةيعورشم ةدایز الا هنم ريغتي مل

 ول هنال رظن هیفو « ةئيب هل تسيل نمل الإ عرشی ال ناعللا نأ ىلع ةب لدتساو « ةمرحلا ةبيغلا نم كلذ نوكي الو

 نمو یمفاثلاو كلام لاق هبو , انزلا ىف رصحني ال ةنآل دلولا نا اهنعالب نأ هل غاس اهانز لع ةئيبلا ةماق عاطتسا
 یعفاشلا جتحا هو نيثلا نبا لاق « ىلاعت هللا ىلا لوکوم رئارسلا ىمأو رهاظلاب قلعتي مكحلا نأ هيفو . اموعبت
 اع هنطاب لع دق قيدنرلاو « نطابلل مح هيف قامتي ال ابف رهاظلاب قلعتي كحلا نال رظن هیفو « قيدنزلا ةبوت لوبق ىلع
 بذاك امهدحأ نأ ققحت دق قلب هنآل ةرهاظ ىعفاشلا ةجحو « لاق اذک كلذ دعب ةيدبي ام رهاظ هنم لبقي الف مدقت
 « نطاوبلا نع بقني ال هنأ ىضتقي عرشلا رهاظب مكملا نأ ريخأ نکا بذاكلا نيع ىلع عالطالا ىلع ارداق ناكو
 دافتسيو . ةأرملا بفاعي مو رهاظلا ملح ىلع امه رجأف كلذ عمو نينعالتاا ىف بذاكلا نييعتب نئارقلا تحال دقو
 الو ركنأ اذا هيلع ىعدملا نيميك رهاظلا کلا تفلاغ اذإ دودحلا ىف ةراشالاو ةنظملاب ىنتكي ال کاملا نأ هنم
 احلا نأ هفو . « نأش اهو ىل ناكل نالا الول » هلوقل ناسحتسالا لاطإإ ىلع فاعلا هب لدتساو « ةذيب

 نأ هيفو . ببس ىف طیرفت وأ طرش لالخإ هيلع ربظ نإ الإ هکح ضقنپ ال طئارشلا فوتسار هعسو لذب ادا
 ع لوخدملا ريغ قادص قد < عامجإلا رذنملا نا هيف لقنو « لحد م وأ ام لخد ةا لک ىف عرشپ نمللا
 لوو « ةنعالطا هلق دلولا قن داراف تدلوف انت اب قلط وأ ادساف کن ولف . ةباب ىف هيلا ةراشالا تمدقت ةل انحلال فالخ

 وبأ لاقو « نامللا هلف ثالثب اهنابأ مث ابفذف ول اذكو . ةيبنجأ اهنال ناعل الو نن الو دلولا هقدلپ : ةفينح ىبأ
 نأ هلف هنم قتناف تعضوف ثالث ابقلط اذإ ىعشلا لاق ةريغم نع میش نع ةبيش ىبأ نبا جرخأ دقو ءال : ةفینح
 ىلإ : یمشلا لاقف ؟ ةجوز هل اهارتنأ ( مهجاوزآ نومري نيذلاو ) لوقي هللا نا : ثراحلا هل لاقف « نعالپ
 ماحلا قرفف هلثم ةاراا تنعتلاف طقف تارم ثالث نمّلا ولف « هيلا عجرأ ال نا قلا یر اذا هللا نم ىحتسال
 نیمتیف ركذ ام الإ عفدني ال هنأو امهلع بجو دحلا نأ نآرقلا رهاظ نآل روما دنع ةقرفلا عقت مل امني
 ىلع هب لدتساو « کسلا هب قلعتف شك الاب ىتأ هنأل ةقرفلا لصحتو ةنسلا أطخأ : ةفيئح وبأ لاقو . هعيمجي نايثالا
 ثيدحلا ناف « لا « هب تءاج نإف اورظنا » هلوقل دمحأ نع ةياورو ةفينح ىلال افال لا هب نت نامتلالا نأ
 دنقسلا نوكيو نظلا ىلع بلغي ام ىل فلا زاوج هيفو . همأب كلذ عم دلولا قلا دقو الماح تناك اهنأ ىف رهاظ



 قالطلا پاتک - ۸ €
 لاله لو و € كن دنجيل لاو 1 لاله هلأس نم لوس قدصلا قفح دنع هلأ نه ءاجرلا ةو را لصألاب ك2ا

 م احلا نذإ دغإ عقي ام کلا ىف اہ دتمي ینا نيولا نأ هيفو . « تيتفتسا یح تيأر نا لع دقو ینبرضی ال هقاو 0

 « ةناقلأ مح ءاغلاي لاق نم ه كس و . سا ناءلا تارك نم م بساع 1 2 « قداصل یا هللاو » لاق الاله نال

 دجوب ال ثيح ةفاقاا مح ربعي الو « عرشلاب رهاظا مكح هنعرام ثرح عقو امنإ اذه هبكلا مح ءاغلا نأب بقعئ و

 لعا هللاو « ةناقلا ىلا ذئنيح عجريف هابتشالا عقيو « هب كسمتي رهاظ

 اهسمب لف هریغ اجوز قادملا دعب تجاوزت 7 ثالث اهقلط اذإ ساپ - ۷

 اب ”ىنلا نع ةشئاع نع ىبأ ىنثدح لاق ماشه انثلح یعانث دح لع نب ورع شرم - ۷

 جوز "یلخرقلا ةءافر نأ اهمع هللا ىضر باع نع هيبأ نع ماشه نع ةدبع ان دخ بيش يبأ ی نا ان لح . و

 . بده ةلثم الإ هعم "سیل هنآو ءاهيتأي ال هنأ 4 تركذف يم ىلا تناف «رخآ تجوزتف « ابقلط م ةأرما

 « كلی قوذبو هتلی قوذت 'ىتح ءال : لاقف

 یاشلا اهقلط نإ لوالل لحت له ىأ eee) ل هريغ اجوز ةدعلا دمب تچوزت 2 انالث اهقلط اذا باب ( هلوق

 نبا حوش ف عقوو 5 خسنلا نم هياع تفقو اما نامللا باک نع ةدملا باتک دره 1 : ( هيل ۳ سام ريغل

 « ةدعلا باوب » میضعیل و « ةدعلا باتنک » :  ضیحا نم سی یاللاو باب » وهو اذه لپ یذلا بابلا لبق لاطب

 هربغ تجوز" ولو ام نعال ىذلل دوم: ال ةنعالملا نال ناعللاب هل قلعقال بابلا انه ناف « انه كلذ یبایئ] لوالاو

 نب نامثع ىنثدح » هلوفو . ةورع نبأ وه ماشهو « ناطقلا ديعس نبا وه ( ی ) هلوق ۰ عماجب مل مأ ابعداج ءاوم

 1: نآ یئدح » هلرقب هساور ف ماشه حرصنا یگ اور ىلا جاتءا الو « ةديع ظفل ىلع هقاس « جا ةييش ىبأ

 ل مال م ةرمه امد_عإ واولا نوکسو ملاد ةلعبملا حعفب لأوس 3 یظرملا ةءافر رو ) ىظرقلا ةعافر نا ( هل

 ةياور ىف (ةأسما جوزت) هلوق ٠ ىذاغملا لئا وأ ىف ريضنلاو ةظي رق طبض مدقت دقو ةمجملا ءاظلاو فاقلاب ىظرقلاو

 هجرخآ اک هسا رييزلا نب نمحرلا دیع تب د> نم كلام اماسو « غظ رق یب نم ةأما : ىليعامسالا دنع لع نب ورع

 ةا مو ‹ بهو تاب ةە لس اطوملا ف وهو ال وصوم € بئارغلا 0 ف ىطارادلاو قارطاو بهو نا

 هتياور نم ورع ىبأ نب دیعسل حاكنلا ىف هب اموزجم عقوو حجرآ یاثلاو ریفصت) اب وأ ارحتفب ىف له فاتخاو
 فا اب ةیمآ هدنم نب ١ ددعو « فیحصت هن اکو من وآ هج رخآ رخ هم لمد نیا ةمممس اما لیفو « ةداتق نه

 حجارلاو اہ اب ظلم ف فلتخا ةدحاو ىهر ثراحلا اهابأ یک و سايع نبا نع حاص یآ قيرط نم اهجرخا

 تقففتاو ' یازلا حدف هوبأو ريرولا ù نحرلا دبع ها ور ىف كلام هام ) رخآ تجوزف اهقلط مث هلوق ۰ لوالا

 ءاطع نب پاهولا دبع لاق انکو « نمرلا ديع یاثلاو ةعافر لوالا جوزلا نآ ةورع نب ماشه نع ابلك تاياورلا

 ابقلطف ةعافر تحت تناك ةيظرتلا دبع ىبأ تب ةي نأ ةدأتق نغ هل حاکعذلا باک ف ب ورع یا نب دیعس نع

 عقوام الا ديبع وبأ هتينكو بهو هسا لعلف كلام ةبا ور ىفانتال ابال هتیمسآ و < ريبزلا نب نمرلا دبع اہاع فلذن

 ةظر رق نم ةَأ ما تناك لاق هبآ نع ماشه نع هلع ةب درفتو هنع لطفا نب ةلس ةياور نم ىزاغملا ف قح] نبا دنع
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 نب نمحرلا ديع ىلا عجرت نآ تدار اف« ابقراف م ةعأؤر اجو زف امةلطن رب زلا نب نہرلا درع تګ ةا ۳ لاش

 نم برق ىرخأ ةامال حقو دقو ؛ ماشه نع ةعاجلا هيلع قفقا ام ظوفحملاو « بولقم هلاسرا عم وهو « ريب رل

 وأ ءاصيمخلا تا بلطلا دبع نا یآ سابعلا نب هللا دموع نع راسي نب ناماس قب رط نم یاسن) ج رخأف اهتسصق

 عجرت نأ ديرت امك و ةبذاك اهنإ : لاقف ءاج نأ تلي لف « املا لصيال هنأ ابجوز نم وكشت زار ىنلا تنآ ءاصيمرلا
 . راس نب ناجاس ىلع هيف فاتخا نکلا تاقث هلاجرو « هتامسع قوذت ىح |4 كلذ سيل : لاقف « لوالا اهجرز ىلا

 اذه اركذي مل امهنأ یزااو ركاسع نبا ىلع بقعتو ربكم ,سارع نب هللا دبع» ىذمرثلا حرش ین انخيش دنه عقوو
 فلتخا دقو « باوصلا وهو ریغصت)اب هللا دیبع دنسم ىف هاركذ امهف امماع بقمت الو « فارطالا و ف ثيدحلا
 مزح نب ورع هذه ءاصومغلا جوز مماو « ةءاحصلا ىف كلذا ركذف هرصع ق دلو هنأ الإ 2 ىذا نم هعامس ىف

 نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةملس نب دامح قيرط نم ةياحصلا ىف ميعن وبأو ىجكلا لسم وأو قارطلا هجرخأ
 ثيدحلا لوألا ابجوز ىلا مجرت نأ تدارأف اهي نأ لبق لجر امجوزتف ءاصیمغا قلط مزح نب وربع نأ ةشئاع
 ديع ىناثلا جوزااو لوألا ريغ رخآ لجر ةعافر عم ىرخأ ةمق ةثلاثل یسقوو « ىناثلا ابجوز مسا فرعأ لو

 ىف یموم وبأ مث « ةباحصلا ه ىف نيهاش نبا هقيرط نمو هريسفت ىف نايح نب لت اقم هجرخأ اضيأ ريبزاا نب نه را
 ةيرضنلا ليقع نب نمخرلا دبع تنب ةشناع ىف تار » لاق ( هديغاجوز مکدت یح دعب نم هل لع الف ۱ یامت هلوق

 2 ريبزأأ نب نحرأا ديع هدعب تجوزتف انئاب اقالط اهقلطف اع نبا وهو Ae نب بهو نب ةعافر تح تناك

 ثيدحلا « ال : لاق ؟ لوالا ىجوز یع نبا ىلإ عجرأفأ ین نأ لبق ىتقلط هنإ تلاقف غالب ىنلا تن اف اقلط
 هل عقد ىرضنلا ةعافرو ىظرقلا ةءافر نمالک ناو ىرخأ ةصق اهنأ هقايس نم حضا و لا اضومحم ناک نا تیدحا اذهو

 یافت عم دحتم امهتمف ىف ان ایه نأ لبق اهقلطف ںیہ زا نب نمحرلا دع امین الک جوزتف قالط هل ةجوز عم

 ىف فلتخا لاقف بهو نب ةعافر وه لأوم نب ةعافر نأ هنم انظ امبنيب دحو نم أطخ نيبقي اذمو « صاخشالا

 فال تعقوو « مدقتام قیقحنلار ةعئاع املا مضو ةميمتب قطالا ىن فالتخالا یک ذق « لاوقأ ةمس# ىلع ةعافر ةا

 تاياورلا نم ربظي هریدقن فذح مالكلا ىف ( ےب ین تنأف) هلوق ۰ بابلا اذه رخآ اهركذأس ىرخأ ةصق ةناكر

 دنعو « هدیرب ءیش ىلا اهنم لصر لف هريغاج وز تج وزتف » ماشه نع ةيراعم ىف أ قيراط نم فصلا دنمف « ىرخألا 7
 كلام ةياور ىف اذدكو « امع ضرتعاف ريبزأا نب نحرلا دبع ایحکشف ه ماشه نع ىدرواردلا قرط نم ةئاوع یآ
 ىأ ةمجعم داض هرخآر ةاشا مع ضرتعاف هوقو « امسم نأ عطتسي لف » دازو هسفن ريبزلا نب نحرلا دبع نبا
 ةياور یف حقو ( اونی ال هنأ هل ترآ دوز هلوق ٠ ضرملا نم امو نجلا نم أنإ امتايئإ نيب و هنيب لاح ضراع هل لصح
 ةرملا نوالا فيفختو ءاهلا حتفب ةنحلاو « ءىش ىلأ ىم لصي مو ةدحاو ةنه الإ یب رقي لف » ماشه نع ةيواعم ىبأ

 فرط وه ةحوتفم ةدحوم اهدمب ةلءرلا نوكسو ءاملا مضب ( ةيده لثم الا هعم سيل هناو ) هلوق ٠ ةريقحلا ةدحاولا
 مدعو ءاخرتسالا ىف ةيدملا هبشإ هركذ نأ تدارأو « نفجلا رمش وهو نيءلا بده نم ذوخأم جسنپ مل ىذلا بولا
 لاح ناك نإ الإ :أردلل لوالا جمزلا عادا اللحم نوكي ال ىناثلا جوزلا هطو نأ ىلع هب لدتساو « راشتنالا
 ةيمفاشلا دنع حصالا وهو « ءاململا ىلوق حصا ىلع فكي مل الفط وأ اذينع ره ناكرأ لأ هرکذ ناك و لف ارثانم هتطو

 اک ةورع نب ماشه نع ةيواعم نأ ةياور ىف عقوو , ارصانع هجولا اذه نم عقو اذكم ( ال لاةف ) هلوق . اضيأ

 یرابل حت + ٩ ۰ -- م
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 لو ةدحاو ةنه الإ ىبرَش اف ةيدطلا لثم الا هعم نكي و مارح لع تنأ هتأرمال لاق نم باب « ف ابیرق مدت

 قو « ثيدحلا « لوالا كج وزا نياحتال : للي هللا لوسر لاقف ؟لوالا ىجوزا لحأفأ ءیش ىلا یم لصي

 : هل : ثم هللا لوسر لأقف . هد فا لثم هعم ااو و قالطلا لئاوأ ف اضرأ مدت 1 ةورع نع یرهزآ

 71 ةعافر نا » ةمركع نع سا قرط نرم سایلا ىف قأیسو . تبدحا « ال  ةعافر ىلا یعجر نأ نيديرت
۹ 

 نم - ةشئاع ىلا ىأ ب اه ۱ تكيف رضخا رام“ اهلعو تءاجل : ةقئاع تلاق « ريب زا نب نمحرلا دبع اپچوزتف هت ما

 قايام ترار ام و ۵اع تلاق اه ن نیطعب نرصم ءاسنلاو كس هللا لوسر ءاج املف « اهدلج ةرضخ !مراو اهبجوز

 نم هيلا ىلام لاو : تلاق ۽ : اهر قم هل "نانرا هعم و ءاخ اهجوز عمر ۰ ابو نم ةرضخ دشأ اهدلجل ٠ تانمؤملا

 یا ؛ هللا لوسراو هللاو ترذك : لاف امو نم ةبده تذغخأو - هذه نم قع ىف خر سیل هعمام نآ الا بنذ

 ةمجارملا هذه ناکو. ثيدحلا ءهل لمت ل كلذ ناک ناف : لاق . ةدافر ديرت ةزشان امنكسلو , مدألا ضفن ابضفنآل

 تبدا رخآ ىف ناف ةورع نع ی مولا ةياور ق عقو ىذلا هلوق لع صاملا نب درع- نإ دلاخ تامح ىلا یھ امهیب

 رکبپ ابآ اي : لاقف بابلاب وهو اهلوق ديعس نب دلاخ عمسف لاق » «نعء بیعش قیرط نم سابلا باتک ىف یتایس اک
 نم هيلع ةب اصلا ناک ام هيفو . دلا لع ل هلا لوسد ديزي ام ناو ؟ هل لور دنع هب ررجت اع هذه یت الآ

 قيدصلا 07 فال ديعس نب دلاغ لوقا هلرق وأ هلعفب كلذ فلاح نم ىلع مراكناو لب ینآ ةرضع بد لا كولس

 هم:< ام كانه نوكي و نأ هدنع لمتحاف < ورا جراخ اع ناك هنال كلذ دلاخ لاق امن]إو ؟ « هذه ی الأ , سلاچ ودو

 یار ا! كلذلو « لاما ةروصا ادهاشم 3 ین زا دنع اسلاج ناک هن وكل ركب ارأ هب ماف « هسفنب امهن ةرشايم نم

 ءاسفلا ىحتسي ام اهكرصتا اإ : اش ايجعت ناک لپ همسبتو ۰ اهرجز ل اهتااقم دنع مسبب مع ىناا ركب ۳

 ىف اهتبعو ىناثلا جوزاا ىف امضغب ةدش كلذ ىلع اه لماحلا توکل ءاسذلا لّةع فعضا امإو « ابلاغ هب جیرصنلا نم

 نب دلاخ لوق نم قراماا عی٣ ىف عقو ( هبل ) . كلذ عوقو زارج هنم دافتسیو « لوألا جو زاا ىلا عوجرلا

 ءاتلا مدقتب « رجهت و ظفلب یدوادلا هركذو . !متوص هب عفر ىأ ؟ هب رهت اع هذه یهنت الأ » ركب یال ديعس

 رکذو « هترکذ ام تایاورلا ىف تباثلا ن ركل . هلع انه ىنمملاو « لوقلا نم شحفلا هافا مب رجفاو ؛ مي ما ىلع

 ةداهشلا زا ول اذه دلاخ مالكب لدتسإ نم عم تادارشا ىف تحیلا مدةتو . حیحملا ريغ ىف كلذك عقو ۷ ضارع

 همجرت ف فاتخاو « : ريغضتل ب نيءضوملا ف اذ كتلمسع قوذم و هالیسع قوذت ىح ) هلوق . توص)ا ىلع

 ركذي ىرهزالا لاقو . ةغل* ريكذتلا بنحآ و لاق مث ذازقلا هب مزج ۰ ثنؤم لسعلا نال لسعلا ريغصت ىه : ليقف

 اوعمغ تاءب.رد مهلوق كلذ نمو ۰ .ثينأت لا ءاه هيف تلخدا ءىثلا ترةح اذإ برعلا نال ليقو « كنؤيو

 ةراغ] ةأطولا رابتعاب يأت | لق و ٠ ةدراه دلع ریه هآ ىف اضيأ اولاقو « ريحتلا ةدارا دنع ثنؤملا عمج مردلا

 ليلقتلل ريغصتلاو لسعلا نم ةمظز دا رلا ليقو « لرالا جوزلا ابايات رم دوهقلا ىف نکن ۲ امأ ىلإ

 عاجلا ةوالح ةليسع ینعم نأ با نما : یرهزآلا لاق : لا لیصح ىف ak لماقاا ردقلا نأ ىلإ ةراشإ

 لسعلاب ابهیش ةدشل ترغص : یدوادلا لاقو . لسع نم ةعطقي امبشت ثنأر « جرفلا ىف ةغشملا بييغتب لصح ىذلا

 نع ةيانكح ةليسملا قرذ : ءاملعلا روج لاقو ٠ یرصیل نسحلا لوق قفاوي اذهو : ةفطنلا ةليسعلا ینعم : ليقو

 هب درفنا طرشلا اذهو . لا رنالا ل وب یرصبلا نسحلا دازو : ةأرملا جرف ىف لجرلا ةفشح بييغت وهو ةعماجلا
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 نم نک : اولاقو ءامةفلا رثاس هفلاخ و « اذه ىف نسحملا دش : لاطب نا لاتو . نورخآو رذنملا نا هلاق ةعامعا نغ
 عاجلا ةذل ةليسعلا : دیبع وبأ لاق . موصلاو جحلا دسفپ و قادصلا لاك بجوی و صخشاا نصحم و دا بجوبام كلذ
 نسا لوق درو < ةمخرلا ف بيسملا نب ديهس لوق لباقي ديدشتلا یف وهو ؛السع هذلاسا هی لک یعسآ برءلاو
 ماست لبق لزنأ الثم عامباپ دبعلا ديعب ناكاذإ اممم الك نال كلذك سیا و « ايفا ناكل اطرش ناك ول لازنالا نأ
 عاجلا ةذلب الو هادمالاب ةلمسمأأ ترسف نإ ال , هبحاص ةلیسع فذی 1 جالی الا ماع لبق امهتم لک لرثأ اذزو « جالب الا
 حيحصلا هدنسپ قاس مث . بیسلا نب ديعس الإ < لوالل لحتل عاملا طارتشا ىلع ءاململا عمجأ : رذنملا نبأ لاق
 كلذر دب رب ال ایی اوز” | مجوز اذا : لوقا انأو « یاثلا اما ىت> لرالا لحال سالا لوقي : لاق هنع
 نم ىلع بقعت هيفو روص:ه نب ديعضو ةيبش یا نبا دو !ذكدو . لوالا ابجوزت» نأ شاب الف لوالا اذالحإ
 هلءا و « جراوخلا نم ةفئاط الإ هيلع هتفاو ادحأ لمنال لوقلا !ذهو : رذنلا نا لاق « دیعس نغ هت دعیتسا
 . كلذ ىف دراولا ربا فعض ىلغ ةلالد هیفو . كلذ رمشپ همالک قايس : تلق . نآرقلا رهاظب ذخأف ثيدحلا هذابي
 ن ديعس نع نأ ديع نب ماس وه نيذد نب لاس نع دل نب ةمعلع نع ةيعش ةياور نم یاسنلا هچرخآ ام وهو
 مجرتف ام لخدب نأ لبق ابةلطيف رخآ اهجوزتر مث ابلطیف ةأرملا هل نوکسن لجرلا ىف هعفر رمع نبا نع د باا
 نب ةمقاع ند ىروألا نایفس اور نم اضيأ یاسنلا ةعرخا دقو « ةليسعلا قوذت یتح ءال : لاقف « لوألا ىلا
 كلذ لاق امئاو باوصلاب ىلوأ اذه : یئاسنلا لاق « هوحن رع نر نع ىرمالا نايس نب نیزر نع لاقف دث م
 وه امهخیش ةمقل خيش نأ امهدحأ : نيمجو نم باوصلاب لوآ هتياورو , ةبعش نم ظفحأو نقتأ ىروثلا نآل
 .نب ناليغ موم ؛ كاذک ةمّواع نع ةعاج هاور دقف « ةيعش لاق اک نيزد نب اس ال ىروألا لاق اک ناملس نب نيذر
 سائلا 212۰ ىلا هبسأام اعوفرم رع نبا نع بيسملا نب ديعس دنع ناك ول ثيدحلا نأ امهيئاث . تاقثلا ديحأ عماج
 باهولا دبع هعبتو « نآرقلا ناعم و ىف ساحنلا رفعج ىبأ لقن نأ رذنلا نبا مالك نم ذخجویو « میفلاخ نيذلا
 نيديعسلا نع هب مزج ناپح ابأ نأ هنم بیا و ۰ مر ریبج نب ديعس نع كاذب لوقلا « ةلاسرلا ح رش , ق کلام
 نا لوت کو ‹ تاغاصاا نم ءىش ىف ریبج نب ديعس نع دنس هل فرعي الو ۰ ین بو تل دج

 دافتسی و : یطرقلا لاق « كلذ ىلع بلا ني ديعس قفاو هنأ دواد نع ىزوجلا نا ىحو . كلذ ىف ةجح رثذلا
 . همیج لوم نم دبال لاق نم فالغ « مسالا هيلع قاطنيام لقأب قاعتي مكحلا نأ روومجا لوت ىلغ ثيدحلا نم
 ىف رهاظ « ةيدملا هذه لثم الإ همم سيل » افوق نكل « كلذ ناکماب راعش] « غا هتليسع قوذت ىح ه هلوف قو
 ةكرحلا مدعو ةواخرلا ال ةقرلاو ةقدلا ىف اهب هيبسقلا ةيدحلاب اهدامم نأب ىنامركلا باجأف « طرتشملا عاملا رذعت

 «قوذت ىح » ما هلوق كلذ نم عنمي الو. راشتنالا مدع هنم تكش اهئأب ىظمي ريخلا قايسو « لاق ام دمیتساو
 ةدارإ نم اهل د الف اقرافت ناو « كلذ هنم تأتي ىح یربضا لاق هن أكف « عوقولا زئاج وهو ناكمالا ىلع هقلع نل
 نيچ وزاا مع طارتذال امهم قرذلا دوجو قالطاب لدتسماو . كلذ هنم ۳ لصف رخآ جوز نم ةعافر ىلا عوجرلا
 . بقءتو . ءابقفلا عيمج نع هلقنف رذنلا نبا غلابو . وه ل زنآ ولو فكي مل اهيلع یمغم وأ ةمئان اهئطو ول ىتح هب
 ءطو نأ: مساقلا نبا مزجو . لحت مل اهياع یععم وأ ةمئان !مطو ول هنأ ىف نيلوقلا دحال ةجح هيف : ىطرقلا لاقو
 نکا ؛ىناثلا نم عاجلا لصح اذإ لوالا اهجوزل ابعوجر ذاوج ىلع هب لدتسا و « بیشآ هفلاخو « لاح نونجا



 قالطلا بانک - ۸ €۸

 ابليلحت ةدارا الو ىناثلا ج وزلا رم ةعدام كلذ ىف نركي ال نأ تباث نب ديو نایع نع لقن و ةيكلاملا طرش
 « لاح مل دساف حاکن ىف ناك اذإ هنأ ىلع اوقفتاو « الف الاو دسف دقملا ىف كلذ طرش نإ : رثك الا لاقو ٠ لوالل

 لاقو . هريغ جوزتت ىح اهأطي نأ هل لع مل اهكملم مث اهفالط تب مث ةمأ جوزت قع ناو , ىنكي لاقف مكحلا ذشو

 تروا نأ دعب وأ اضئاح اهطو اذإ امف اوفاتخاو « نیلا كلب هل ل< : ىرصبلا نسحلاو هب اعا ضعب و سابع نبا

 ء ةشااع نع ثيدحلا اذه ىف ىذلا طرشل اب ةيفثحلا ذخأ : مزح نبا لاقو . مرح وأ مام امهدحآ وأ ربطت نأ لبق

 مهمزليف « نآرقلا یفام ىلع دئاز هنال تامضر سم طارتشا یف ام دع اوذخأي لو , نآرقلا رهاظ ىلع دئاز وهو

 , نآرقلا رهاظا قفاوم ثيدحلاف ءطولا ق ةفيح هدنع حاكنلا نأب اوباجأو ء بابلا ثيدح كرت وأ هب ذخالا

 دارملاو حطقلا ىنعع تملا ناف هب لدتسا نم بي وهو « تاقیلطت ثالث ةتبلا نأ ىلع « قالط تب د اهوتب لدتساو

 تاسو « تاقيلطت ثالث رخآ ىه ىتلا ةثلاثلا عوقو وأ ةعومجب ثالثلاب نوكي نأ نم مدا وهو « ةمصعلا عطف هب

 لع دروآ هنأ مرضعب نغ ىلرعلا نإ | لقنو . هب جاجتحالا لطرف تاقيلطت ثالث رخآ اهقلط هنأ اع رص سايالا ىف

 ةنسلاب نآرقلا خسف مزاتسیف نآرقلا فام ىلع دحاولا رخ ةدايزلا ام هب لوقلا نم مرلي هنآ هصخلم ام بايلا ثیدح

 ظرشلا نأ لوالا نع باوجلاو . سابلالا نم هيف ام عم نیفلنخم نیینعم ىلع دحاولا ظفللا لمح وأ « یتاوتت مل تلا

 یهو اهلا فیض ةيالا ىف حاکسنلا نأ ىناثلا نعو « ةدايز الو اخس هتفاضإ نكت مل ظفللا تایضتقم نم ناک اذ]

 قبس ىلا جاتحیف احایم أطو نوکی نأ اقامت! هطرش نمو « ءطولا ارقح ىف هب دارملا نأ نيمتف اهدرج# دقعلا ىلونتال

 ةأرملا نأ ىلع هب لدتساف « ایفوص> نم دبال هنأ ةئسلا تنيب نييزعملل المع 0 ناك ال : لاقي نأ نكمي و . دقعلا

 لو اهنع ىنغيام هعم سيل هنأو رشتنيال هركذ نأو اهؤطيال ارجرز نأ تكش ةاراا هذه نال عاجلا ىف ال قحال
 برضي الو ةنمااب خسف.ال :ىلع نب دوادو ةيلع نب ليع'] نب ميهاربا لاق مث نمو , كلذب ام> اكن لب ىنلا خسفي

 ام لخد نأ دعب اهئطو نإ شك الا لاقف « عاجلاب لجرلا بلاطت ةأرملا ف اوفاتخا : رذذنا نبا لقو . لجأ نينعلل

 لاقو . قو ىعفاشلاو كلامو ةفينح ىنأو ىروثلاو یعاز رالا لوق وهو « نينءلا لجأ لجو ةدحاو ةرم

 ىلع ءاملعا ةفاك قفتا ضایع لاقو ؛ ليجأت الف ةلع ریغل ناك ناو « ةنس هل لجأ ةلعل اپعامج كرت نإ : روت وبأ
 ةنس لجأ نيذعلل برضرو . امهب ةلهاج حوسهااو بربجلا تجوز” اذا امل رايخلا تد'يف ؛ عاملا ىف اقح ةا رملل نأ

 هقرط ضعب ىف نأل « امف ةجح الف ةعافر ةأرمأ ةصةب هلوقب لوقي نمو دؤاد لالدتسا امأو . هب ام لاوز لامت>ال
 هت آما لجر قلط » تلاق ةئثئاع نع مماقلا قيرط نم احرص سم دنع عقو اک ارقلط اضيأ ناك ىتاثلا جوزلا نأ

 كلذ نع مب ىنلا لئسف « ابجوزتي نأ لوالا اهجوز دارم ام لخدب نأ لبق اهقلطف رخآ لجد ابجوزتف اثالث

 اک ةورع نع ىرهزلا ثيدح ىف عقوو . نالطلا لئارآ ىف مدقن دقو ىراخإلا دنع هلصأو « ثبدحلا « ال : لاةف

 ناداز « دعب هنقرافف لاق و كلسع قوذیر هتلیسع قروذت یحال : هلوق دعب ثيدحلا رخآ ىف سابللا ىف ىتاي

 اعنف امسم -ىناثلا اهبجوز یمی - هنا تل امف 2 ىلا ىلا كلذ دم تءاجد انآ تبدحا اذه ف یرهزلا نع جرج

 « قسم ناك هنإ هلا لو راپ : تلاق » انآ السم هريسفت یف نايح نب لتاقم حرص و « لرالا اج وز ىلا عجرت نآ

 ةدايزلا هذه تعقو اذكو « اهاعنف ريع مث ركب ابآ تنأ انا و ؛ رخالا ف كقدصأ ناف لوألا كلوةب تبذک ل اقف

 دوسلا نع « أطوملا» ف كلام دنع عقوو « هنع قازرلا دبع اپجرخآ ةروكذملا خرج نبا ةياود ىف ةريخالا
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 نامبط نب میها را هعل أ و هنع بهو نبا هاور اف ًاطولا جراخ داز , ریبزلا نب نمحرلا دمع نب رب لا نع ةعافر نا

 دبع اکشن ۰ انالل بهو تب ةمي# ةناما قاط ةءافر نا و هب نع «بئارغا و ىف ىطقرادلا دنع كلام نع

 دواد ىنأ داع عقوو , ثيدحلا 8 اهج وزهر نأ ةعافر دارأف « اهةراغأ امس نأ عبط هل ملف امنع ضرتعاف ۽ نحرلا

 لبق امةلطو اب لخدف هريغ تجوزتف «ارما قلط لجر نع رب هللا لوسر لس » ةثأاع نع دوسالا قی رط نم

 ىربطلاو « هوحن ةريره ىنأ ثيدح نم ةبيش ىبأ نباو ىربطلا جرخأو . ثيدحلا ءال : لاق ؟ لوالا لحتأ اهعقاوي نأ
 ةشلاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع هل نب دامح ةياور ف حقو اذکو <« كلذك سنأ ثيدح نم قعبلاو اضيأ

 قوذب ىتح ءال : لاقف للي ینلا تل أسف « امم ن' لبق ابةلطف لجد اهحكنف ءاصيمغلا قلط مزح نب وربع نأ »
 رخآ ثيدح وا هظفح ةملس نب دامح ناک ناف ؛ تاقث هناورو ىناربطلا هجرخأو «هتل.سع قوذتو اهتايسع رخالا
 ىف یئاسللا دنع ساع نبا  ريذصتل اب - هللا ديبع ثيدح نم دهاش هلو . ةعافر ةأرما ةصق ريغ ىرخأ ةصق ىف ةشئاعل
 عقو هنأ تمدق دقو « ثيدملا اذه حرش لوأ ىف مدقت اک ةءافر ةمق قايس هبشي هفايس نكحل « ءاصيمنلا هركذ
 فو ري زا نب نمحرلا درع امج وز” امهنم الك نأو هتأرما قاط هنأ بهو نب ةعافرو لأ ومس نب ةعافر نم لكل

 « اهةراف نأ دعب یرخالاو ابقرافي نأ لبق هتكش نيتأرملا ىدحا ىلءاف «ةب دلا لثمالا هعم سيل هنآ تکش ام مالک

 تکش ةارلا توكتتو ةيسنلا ف وأ ةيمستلا ىف ةاورلا ضعإ نم مولا عقوو ةدحاو ةصقلا نوک نأ لمحو
 دبع قاط » لاق سابع نبا ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ ام اما و . للعأ هللاو « اهدعإ نمو ةقرافملا لبق نم نیت رص
 ةرعشلا هذه یغت اک الإ ىنع ىغيام : تلاقف 9 يذلا ىلإ تءاؤ « ةئب نم ةا ما حكنو ةناكر مأ ةناكر وبأ لب زب

 « لعفف ‹ ةناكر مأ عجارو اتاط : ليزي, دما 22 ین لاف لاق « هنيب و یاب قرقا - اسار فه امتذخأ ةرعشل -

 باوصلاب لعأ هللاو « نينملا»ةلأسمل ةجح هيف سيلف

 : دهاوع لاق ( مترا نإ اا نم ضیا نم نسب يئاللاو ) اپ - ۳۸

 ثالث نهن"دمف نضحك مل ىناللاو ضیا نع ندمق ىناللاو « نفع ال وأ ند اوملمت مل نإ

 ( نحل نمضي نا ؟نولجأ لاحألا تالأو ) سیساپ - ۹

 رجرغألا نمره نب نم رلا دبع نع ةعيبر نب رفمج نع ”ثيللا انثدح ريكسب نب ىح اشو - ۸

 ب بلا جوز ةملس أ اأ نع هتربخآ ةماس ىبأ ةنبا بنيز نأ نمحرلا دبع نب ةملس وبأ ىنربخأ لاق
 « كلكم نب لبانسلا وبأ اهبطخف « ىلُح یهو ابن نو مجوز تحت تناک میس اه لاقي لسا نم ما نا »

 رشع نع يرق تكف « نيلجألا ”رخأ یت 0 هيحكستت نأ حاصر ام ار : لاقف « هتکنت نأ تيأف

 « كنا : لاق ی یبلا رت ءاج م لاول

 ها دبع نب هللا ديب نآ هيلإ بتك بارش نبا نأ ديزي نع ثيالا نع ريكس ن ىح اش - ۹

 : تلافف « ل ىبنلا اهانفأ يك ”ةيملسألا ةميبَس لأسب تأ مقرألا نبا ىلإ بتک» هنأ هيبأ نع هربخآ



 قالطلا باتک ۹۸ 1۷۰

 , مکن نأ تو اذإ ىناتفأ
 ةمرخ نب روسلا نع ميبأ نع ةورع نب ماشه نع "الام انثادح عرف نب یک اشو - ۰

 نذاف « حك نأ هتذأتسا و یبلا تءاجف « لاولب امج واقر لم نیش ةيدلسألا ةميم ناو
 6 تیکت امل

۲ 

 « نيقاولل تبث و ةي ركو رذ فال « باب و ظفل طقس (متدتدا نإ مكان نم ضیحما نم نسي یاللاو باب) هلوق
 ابج رز ةاف و دعا وز نع ةأرملا امم صب رت ةدمل مس ةدملا و ءا هللا لوق باب - ةدعلا باكو لاطب نادنع عقوو
 هلوت رسف یا . نضع ال وأ نض# او لمت ل نإ : دام لاق) هلوق . رمش الا وأ ءارثألاب وأ ةدالولاب ام اهل هقارف وأ
 هلوتو . نسي اللا كس نوكح ىأ ( ضیا نع ندعق یاللاو هلوقو ؛ اوماعت م ىأ ( میترا نا ىلامت
 « نسي اللا مكح ةدعلا ف نیکح اسأرو الصأ نضع ما ىتاللا 3 نأ ىأ (ربشأ ةثالث نيتدعف نضح مل قاللاو#
 هلصو اذه دهاج و 4 رثا هلال نجدعف) هلرق دعب تءقو امال  تلنک نضحم مل یالااو ةیالا ر دقت ناک.ف
 : لاق یرهزآا نع سأوي قبرط نم متاح یا نبا جرخأو . قالطلا ةروس ريت ىف نايب مدسقنو , یاب رفل
 امضيح عاطقنا ىف كشت و« ال وأ ضیحنآ امضيح یفو دلولا نع اهدودق ىف كد ىلا ةأرملا ىف لعأ هقاو بایترالا
 متبتدا اف ؟ ال وأ لمحت نأ تغلبأ ماج ىف كلو ؟ ال مأ ضیحا تغاب له اهرغص ىف كشت و ضيحت تناك نأ دعب
 تناك نأ دعب ابضيح عطقن ا نميف هيف فلتخم ىرهزلا هب مزج ىذلا اذهو . رهشآ ةئالث هيف ةدملاف كلذ نم هيف
 دتعتف اباثم هيف ضيحال ىذلا نسلا ىف لخدت نأ ىلا ضیا رظالت اأ ىلإ راصمألا ءامقف شک أ بهذف ءضيحت
 یعازرالا ا . ةثالث تدّتعا الا و تضاح ناف « ۲۳ ةهر 1 صارت یازوالاو كلام نع و ٠ شا ةعسا ذر
 ىلا امأو « ةريفصلاو ةسيالا کما ىف حرص هناف , نآرقلا رهاظ دوبشباو ىعئاشلا ةجحو قنسف ةباش تناكنإ
 روما بهذو . كلذ هنع حص دّءف , رمت وهو فاس هلوق ىف كلام نکل « ةو تسیلف اطيح رخأتيو ضيع

 نبا ىأ ( هتربخآ ةملس ىبأ تفب بنیز نا ) هلوق . سأیل ف ال کا ىف ىأ ( متبتدا نا ) ہلوق ىف یلا نأ لا
 مأ نم بيرك نع نجرلا دبع نب ةملس ىلأ ةباور نم قالطلا ريسفت ىف ثيدحلا مدقت دقو ؛ ىرزخلا دسالا دبع
 كلام هاور دقو «كانه احورشم كلذ ناي مدقتو ٠ كلذ ىف سايع نبا نيبو هذیب ةءجارملا تمقو ال كلذو  ةماس
 ةصقلا روا «ارصتخم انه فما هدرا « ةيلس مأ ىلع ةماس وبأ لخدفو هيفو ماش یا نع ديعس نب هپ ر دیغ نع
 تنب بايز نأ نمحرلا ديه نب ةماس وبأ قريخأ» جرعالا قیرط یل والا قيرطلا . اضيأ راصتخاب نبرخآ نیمو نم
 نع ةلس یا نع » ريثكى أ نب یک هاورو ؛ ةماس ىبأ نع جرعألا هاور اک «ةيلس مأ ابمأ نه هترخآ ةبلسم یا
 هجرخأو . ةر ره ىبأو سايع نبا عم ةلس یال ةصق هيفو « قالطلا ةروس ريسفت ىف مدقا اک ۾ ةلس مآ نع برك
 ةا مآ لا ابرك اوثعبف , ةريره یا دنع اممتجا ةبلس اأو ساع نا نأ » راس نب ناماس قيرط نم لسم
 ديعس نب هبر دبع نع « ًاطولا » ىف كلام هجرخأو . جرعالا ةياورا دهاش وهو ؛ ةصقلا ترکذف « كلذ نع اهأسي
 ةيلس ايأ نا » مصاع ىبأ نب دواد قيرط م ىفاسنلا هجرخأو « «ةلس مأ ىلع تلخد : لاق ةملس ىبأ نع د
 نم دحآ هجرخأو < لِي ىنلا با نم لجر یربخاف » لاق  ةريره ىنأو سابع نبا حم هتصق ركذف + ريخأ
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 ىنأ ىلع فالتخالا اذهو « ةعيدس ىلع تاخد : لاق ةماس نآ نع » یمیتلا مهار نب روع یثدح ق نبأ قيرط
 ريخلا هغاب ال ةثأكف « ایف سابع ناو وه عزانت نيح نم ةصقل اب ءانتعا ةملس ىنآل ناف , ربا ةع ىف حدقیال ةملس
 لچر نع ابامحت مث اهسفن ةصقلا ةبحاص ةعيبس ىلع لد مث املع لغد یخ كاذب منتفی مل ةملس مأ نع بيرك نم
 نأ لمت<و « ةثلاثلا قيرطلا ىف ىنأي اك ةدرخم نب دوسملا وه نوكي نأ لمتح لجرلا اذهو « ييي ىنلا باحعآ نم
 ةماس وبأ نوكي نأ لمتحف « كاذ ىلع دبشأ ةريره وبأ لاةف » ىناسنلا دنع ثيدلا رخآ ىف ناف ةريره ابآ نوكي
 نب خاص ةياور نم دیح نب ديع هجرخأ ام امآو . « و هقا لوسر بامصأ نم لجر ىتربخأ » لاق ال الوآ هم
 ةعيدس ثيدح تركذف ةعئاع ىلإ اواسرأف و لاق ةرب ره ىبأو سابع نبا عم هتمق ركذف ةملس یا نع ناسح يأ
 دوعسم نبأ نع ىديملا هاكح ىذلا مولا بيس وه اذه لعلو « هيف فلت ناسح ىبأ نب حلاصو « ذاش وبف
 سابع نبا نا ١ ثيدحلا اذه ىف ريثك ىبأ نب ىحي نع راطملا نابآ ةياود ىف عقوو . قالطلا ريسفت ىف هترکذو

 رخآ هللا لقآ سابع نبا اي : هل لاق ةماس ابأ نأو ( اجاو زأ نورذيو مكنم نوفوتي نیذلاو ) ىلاءت هلوقب جتحا
 قبرطلا ٠ « ةملس مأ ىلا بهذا : همالغل لاق ؟ جوزتتأ عضت مو رشعو ررشآ ةعبرأ تضم ول ترا ؟ نياجألا
 نبا وه اماو كلذ ىف موو ,داطا ني هللا دبع نبا وه : ه.شاوح ىف یطایمدلا لاق (:دیزب نع ثلا ) هلو « ةن اهلا

 خيش ريكب نب يع نع ناحلم ن ميهادبا نب دجآ قب رط نم « جرختسملا» ف معن وبأ هجرخآ اذک , بيبح یا
 ( هيلا بتک باهش نبا نا ) هلوق . ثيللا نع خاص نب هللا دبع قب را نم ىاريطلا هجرخآ اذكو « هيف ىراخبلا

 بارش نبا نع سنوي نع ثيللا نع العم ىزاغملا نم ردب ةوزغ ىف قبس دقو < ةبت اكىم اب ةباورلا زاوج ىف ةجح وه

 هجرخأ باهش نبا نع یدببزلا هةفاوو « كل ذك سن و نع بهو نا قیام نم لسم هلصوو ۱:۸ ۶ اقای مآ

 ديع وه ( هيبأ نع) هلق . ةتاور ضعي ىف فلاغ باهش نبا نع ليقع قیرط نم قاربطلا هجرخأو « نابح نا
 « ةعيبس نع ةع نب هللا دمع نع ه ثدح نيريس نبا نأ قالطأا ريسفت ىف فاس دقو ‹« دوءسم نب ةبنع نب هلل

 نوكي نأ لمتحم و . طئاسولا نم رک ذعس نا اهنع هغلب ناك نأ دمي ةعيبس قل ةيتع نب هللا ديع ن رك نأ لمتحف

 دبع نع دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نم سالخ نع ه ةداتق قبرام نم دمحأ هجرخأو « نيديس نبال ارنع هلسرآ
 دبد هنأ حارشلا نم عمج مزج ( مقرالا نبا ىلا بنک هنا ) هلوق . ثيدحلا « تراما تنب ةعيبس نأ دوعسم نب هللا
 ااو عقو كاذک . هللا دبع نب رمع هدلو وه الو « كلذ یف اومهور < دومش)ا ىفاددلا یرهزلا مترالا نب هللا

 نع» ليقع ةياور ىف عقوو . دحاولا ثيدحلا اذه ىوس نيحيحصلا ق روكذملا رمخا سیل و « سوب ةياور ىف ارسفم
 یربخأف لاق ؛ امل ىضق فيك ابلسف ةميبس قلا نأ هيلا بتك هاب نأ ةبتغ نب هللا دبع نب ها ديبع نع باهش نبا
 ىئاسألا كالذ نيب « هللا دبع نإ هللأ ديبع وه « رفز قريخأ « لئاقلاو > هتريخأ ةعيفس نأ نابدلا نب سوأ نب نفز
 باهش نبال نأ كاذب حضوو « بابش نبا نع بيبح ىبأ نب ديزي نع ةسيئأ نب ديز ىبأ قيرط نم هتياود ىف
 ةمرخم نب روسلا نع هيبأ نع ةورع نب ماشه ةياور ال قيرطلا ٠ نیقب رط هيف ةبتو نب هللا دبع نب هللا ديبع نع

 ظفح هناف « ةمقلا رضح وأ ةممإش نع هلسرا وأ هل روسملا نوكي نأ لمتع اذهو «ثسفن ةيماسآلا ةعيبس نأ
 قيرطلا ىف لوق . اضيأ ةهیبس ةصق رضح هلماف « ةعيبس ةصق لبق تناكو ءارهزلا ةمطاف نأش ىف نقلب ىنلا ةبطخ
 ةعمبس » ىزاغملا ىف عقوو ٠ عبس ريغصل ةلمهم مث ةدحومو ةلمبع یه ( ةعيبس 0 لاقي لسا نم ةامآ نا ) لرالا
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 ةزرب يأ تنب ةعیبس » دمحأ دنع قوعإ نبال ةباور ىف عقوو « تارجاوملا ىف دعس نبا اهرکذو « ثراحلا تب

 تإ وأ ةعيبس دلاو ثراحلل ةنک ام وهو « رورشملا ناحصلا ريغ رخآ ةز رب وأ وف اظوفح ناک ناف « یملسالا

 «ةلوش نب دعس » هتیمسآ اضيأ ردب ةورغ ىف مدقت ( ابجوز تحت تناك ) هلوق . اف دج ىلا ةر وكذملا ةياورلا ىف

 ةجح ىف قوت هنأ كانه مدق# ( امنع نوت ) هلوق ۰ مهئافلح نم ناك هنأ هيف تبثو , یا نب رماع ىنب نم هنأ هيفو
 ركذو « حتفلا لبق تام هنأ دعس نب دمع , ركذ دقف رظن كلذ قو « كلذ ىلع قافتالا ربلا دبع نبا لقث و « عادولا

 مظعممو « لتق هنأ قالطلا ريسفت ىف مدقتو ءاياصولا باتكىف كلذ نم اتبش تركذ دقو , عبس ةنس تام هنأ ىربظلا

 1 هنأ نيبتف كلذ ىف امم نظ ىلع ءانب لتق تلاق ةع.دس لمل : یامرکلل عقوو دمتعاا وهو تام هنأ ىلع تاباورلا

 هاب ليوط رهد دعب مزی فیکت لتقب مل هنأ اهل نيبت مث لتق هنأ ةعببس تنظ اذاو « عمسلا هجع عملا اذهو , لتقي

 سفن ىف نكي مل نإو « فوت وأ تام یفاتال الال تحجرت ةظ وفع تناك نا لتق اف ین ةءاورلا نأ دمتمملاف ؟ لتق
 هما ىف فاتخا « ةلبنس عمج ةدحوم مث نونو ةلمب# ( لبانلا وبأ ام ) لوق . ةذاش ةياور ىف لتف رمالا
 ةبح ليقو « قاحسإ نا نع ىور رماع ليقو ه یرهزاا نع هب قتثي نع ماده نبا نع قربلا نبا لاق ورمع ليقف

 لیفو حورششلا ضعب ف حقو و « هللا دبع ليقو « مرصآ ليقو « هیردیبا ليقو نونب لیقو « ةلءباا دعإ ةذح و

 نظف « ضيغب نع لأسر ضيغب : لاةف همسا نع لثس ةمالا ضعب یرآ هيف بيسلاو طلغ وهو : تلق . ضيغب

 ةدحو :٤ ككمب و ,هتينكه مسا نأب یرکسملا مزجو « هيرديبل هما ربلا ةيقب ىف نال كاذک سبا و « همسا هنأ حراشلا

 وه لةو « قحا نبا همسن اذکو «رادلا دبع نب قایسلا نب ةليمع نب ثراحلا نب رفعج نزو نيفاك مث ةلمبم مم

 نکس ةفل زل نم ناكو : لاق ربلا دبع نبا ىلكلا نبا نع كلذ لقن قابسلا نب ثراحلا نب جاجحلا نب ككمب نبا

 « لاق اذك ٠ قلو ىنلا دعب شاع لبانسلا ابآ نأ لعبال : لاق هنأ ىراخبلا نع ىذمرتلا لقن و « !رعاش ناكو « ةفوكلا
 اذک و « ةفوكلا لهأ ىف هدادع « ةءاحصلا » ىف هدنم نبا لاقو « انمز لک ىثلا دعب قب ةنأ دعس نبا مرج نكل

 هنوک دی ؤو « رللا دع نبا هءبتو « تام ىتح 12 ماقأ : لاق ةفيلخ نال رظن هيف و « ةفوكلا نكس هنا معا وأ لاق

 « لباتسلا ىبأ نب لبانس اهدلوأو « كلذ دما ةعيبس جودت لبانسلا ابآ نا : قربلا نبا لوق يلقب ىبنلا دعب شاع

 ةملس ىبأ نع ديعس نب هبر دبع ةءآور ق عقو هنال <« هلو ىنا دم) شاع لیانسا وآ نوكي نأ كلذ ینهتقم و

 امتصق نأ مدنت و « امموق نم ىف تجوز اهنأ مصاع ىلأ نب دواد ةياور ىف اذکو « باشلا تجوزت اهنأ

 ىح لخلا نامز ىلا مث هنم ةدع نامز ىلا امةلط مث الع لخد باشلا ناك نا _ جانحیف عادولا ةجح دغب تناك
 هديغو لاوكشب نبا ءاكح ايف حاضو نب دمع دافآ دقو , لبانسلا ابآ هب یکی هوبآ راص ىتح لبانس دلتو عضت

 « ثراحلا نب رشبلا وبأ - لب اسلا ىبأ ىلع هترثاف لبانسلا وبأو وه ةميبس بطخ ینلا - باشلا مسا نأ هنع

 دنع دوسألا ةياور نم ةعيدس ةمق قاسنلاو ىذمزتلا جرخأ دقو « ةمجءملا نوكسو ةدحوملا رسكب هظبضو
 فصو مو دوعسم نبأ باص ] نم نيعباتلا دايك نم وهو دوسالا ىلإ نيخ.شلا طرش ىلع دن! لبانسلا نآ

 لاق اذبلف ةرم ولو ءاقللا توبث طارتشا ىف هتدعاق ىلع یراخبلا نکل , لسم طرش ىلع جیم ثیدحلاف « سیلدتت اب

 تطأ « لبكو باش امهدحأ نالجر اهل « ًاطولا » ةياور ىف عقو ( هحکتت نأ تبأف) هلوق . ىذمرتلا هلقئام

 هیحکست نأ حلصإام هقاو تلاقف ) هلوق ۰ ۱: هورثؤي نأ اجرف ابيغ اباهأ ناكو « یلحت مل لبكسلا لاقف « باشلا ىلإ



 ۷۳ ۵۳۲۰ - ۵۳۸ ثيدحلا

 !ذكه : ضایع لاق ( ىحكنا لاقف ألي ىنلا تءاج مث لايل رشع نم ابي رق تكتف « نيلجالا رخآآ ىدتعت یتح

 : تلف ٠ باوصلا وهو « تأ أة ١ ناكم « لاقف د هدنعف نكسلا نبال الا « حاصيام لاو تا » موهيمج دلع عقو

 دنع الا « لاقف و مهیج دنع هنا نیا نبا لاق لب ءهضخاشم نع رذ یا ةياور نم اندنع ىذلا لصالا ىف اذكو

 اطوق هنم سصقن رویم ثيدحلاو : ضايع لاق مش ٠ ضايع لاق ا برقأ اذهو « ءاتلا ةدابز « تلاقأد یا

 ريكب نب يم نع اجلا ترشأ ىلا ناحلم نبا ةاود ىف فوذلا تبث دق : تلق . « ملا تبطقت لایا دعا تسفاف د

 قيرطلا ىف ناما راصتخا ىراخبلل عقو دقو « تمن مث ةلما نیرشع نم ابیرق تثكف و هظفلو هيف ىراخبلا خيش

 ىنلا اهاتفأ فيك ةيلسالا ةعيدس لأسي نأ مق رآ نبا ىلا بتک هنا » هلوق ىلع هنم رصتقا هناف ءاذه نم غلب أب ةيناثلا

 شک ركذ یوطو هيلع تن اک هدج ىلا هبسنو مقرأ نبا مسا مهأف « حکنا نأ تلاح اذإ ىناتفأ : تلاقف ؟ ملكي

 تلاقف » اهرخآ ىفو « ةصقلا تركذف اهنل أس ىلا : باوجلا هيلا بتکف « هت رخأف « امل أسف اهاتأف : م ر دقن و ةصقلا

 نب هللا دبع نب رع بكف ه هيفو ىرهزلا نع سنوي ةياور نم قالطلا ريس: ىف ااو هناب مقو دقو . لا

 ىف امنع فوت ةلوخ سرب دعس تحت تناك امنآ هتربخأ ثراحلا تاب ةعيد نأ هرذع ةبتع نب هللا دبع ىلا مقرالا

 وبأ املع لعق . باطخلل تلمحت !مسافن نم تاعن الف : ابلح تعضطو نأ بشت لف « لماح یهو عادولا ةجح

 جک انب تنآ ام هاو كناذ؟ حاکنلا نیج رت باطخلل تامعت كارأ ىلام : لاقف رادلا دبع ىنب نم لجر ككعب نب لبانسلا

 هللا لوسر تاتأف تد..هأ نيد یار ىلع تعج كلذ ىل لاق الت : ةعما تاق « رشعو ربشآ ةءبرأ كيلع رع ىتح

 هذه ىف هلرقو . «ىل ادب نإ حي وزالاب قر ءأر « لح تعضر نيس تال دق ىتأب یاتفاف ‹ كلذ نع هتلأسف دلي

 یرهزلا ةياور ىف هلوق رهاظاا ىف فلاخ دق « تلم ىنلا تءاج مث لايا رشع نم ابيرق تشک و ةيئاثلا قيرطلا

 مويلا ءاسم ىف لب ىنلا ىلا ترجوت انآ ىف رهاظ ہناف « تیما نيح ییامث ىلع تعمج كلذ ىل لاق الف , ةروکذلا

 الو . امهجوت تقو ةدارا ىلع تيسمأ نيح اهلرق لمح نأ امهنيب عملا نکع و « لاق ام لبانسلا وبأ هيف اهل لاق ىذلا
 نوالا مضب ( تسفن ةءيبس نأ ) ةثلاثلا ةا رنا ىف هلوق . لاق ام هيف اه لاق ىذلا مويلا ىف كلذ نوکی نأ هنم مرا

 لسم دنع راسي نب ناملس ةياور ىف اذکو « ةد! مهيأ اذک (لاولب !مجوز ةافو دعب ) هلوق ۰ تدلو ىأ ءافلا ريكو

 ةعيدس نع ةلس ىنأ نع یمیتل ميهارا نب دم ةياور ىف عقوو . « تعضو نأ بشنت ف » ىرهزلا ةباور فود هلثم

 3 رپذآ ةمبرأ نم ىدأل تدلوف و مصاع ىبأ نب دوأد ةياود فو « تعطو ىت> ني مشالإ کما ملف هدأ دنع

 اذک «ةلرل نیمب رأب هتوم دعا تعضوأ د قالطا يفت ىف ةيضاملا ريثك آ نب یح ةياود قو ؛ مهم اضيأ اذهو

 ةياور نم متاح نآ نا دنع عقوو « ةليأ نیرشع » یاسالا دنع فا رصاا جاجح اور فو , هنع نابیش ةياود ىف

 ةلالثب ابجوز ةافو دعب تعضوف ه دوسلا ةياور ىف تعقوو « ةرشع س وأ ةلی نرشعب و ىح رع بويأ

 «ةليأ نيرثعو عضیپ د هجام نا دنعو « یاسااو ىذمرتلا دنع اذک « امو نيرشعو ةسمخ ۳ امو نيرشعو

 اذكرو « ریش فصنب و ديعس نب هبر دبع ةياور ىف عقوو . نيالا لمشي ظفلب ىفأو كدلا ىغا ىوارلا نأكو

 تاباورلا هذه نيب عمجاو « دحأ دنع دوعس+ نبا ثيدح ىف اذكو « رمش فصأ « رشع ةسمخ » ظفاب ةيعش ةءاود ىف

 نيش ةمارا روف عضآ نأ فالخلا لع ذا « ةدملا er نم ماما ىف رسلا وه اذه لما و « ةصقلا داحتال رذعتم

 ىرابلا مخ ه ٩ جت. س م



 قالطا باتک - ۸ )€

 ىف نأ حورشلا ضمب ىف عقوام امأو « رمش فصن تاياورلا هذه ف ليقام لقأف « كلذك انه وهو « رشعو

 ىلا تتفتسا نأ ىلا عضولا دعب ابتءاق] ةدم ىف وف عیس وأ نام ىتاربطلل ةياور فو لايل رشع ةياور ىراخبلا

 نم ءاملعلا ر وهج لاق دقو «رهشآ ةعبرأ نود هريفب و نیریش حيرصتلاب هيف ليقام رثك أو « لملا ةيقب ةدم فال مال
 فلاخو ,ةافولا ةدع یضقنت و للا عضوب لحت امجوز امنع تام اذا لماحلا نا : راصملا ىف ىوتفلا ةمأو فاسلا

 ااضقَنآ لا تصبر رشعو ربشأ ةعبرأ ىضم لبق تعضو نا املأ هانعمو , نيلج لا رخآ دمت : لاقف لع كلذ ف

 نب دیعو ر وبمن نإ دیس هجرخآ غضولا ىلا تصبرت عضولا لبق ةدلا تضقنا نا و ؛ عضولا درج« لحت الو

 هعابنا نع لوعلا نأ هب وقر و هلع عجر ةنإ لاعبو « ةصقلا هذه ف اک سارع نا لاق هبو حي رم ىلع نع ديمح

 ءاضقن اب لوقلا نيريس نبا ىلع ركنأ ىليل یآ نب نمحرلا دبع نأ قالطلا ریست ىف مدقتو « كلذ ىف ةعامبا قافو
 ةعامجلا قفاوب ناكةثأ قرط ةدع نم د وم سم نبا نع تبث دقو ؛ كلذب لاق د وسم نا نوكي نأ رکذآ و « عضولاب اهتدع

 هاوتف نع عجر لبانسلا اأ نأ ةعيبس ةصق ىف قرطلا عو نم روظي و « كلذ ىلع هتنعال ءاش نم » لوقي ناك یتح

 نم هب لبانسلا وبأ اهاتنأ ام مل ىلا درو ةميبس ةصق ىوز دق هنآل ةافولا ةدع ةدم ىضم ىح لحال اا الوأ

 عضولا لبق ةدملا تضقنا ول امكح ىف جرت لياثسااىبأ نع درب ملو رشعو روشأ ةعبرأ اهل ین ىتح لحتال اهنأ
 ةلاحلا هذه ىف یضقتتال امآ لع عامجالا دحاو ريغ لقن نکل ؟ال وأ ةدملا ءاضقن| نم هفالطا رهاظب لوقي ناک له

 ثادحإ هنال دودم ذوذ# وهد . هریغو ىرزاملا هلقن ابلع ةيكل املا فم نون قفاو دقو « عض یح ةيئاثلا

 هلوقف « ام ممو ضراعت نيالا نیتیالاب لمعلا ىلع ضرحلا هل لماحلا بوسلاو « عامجالا رارقتسا دعإ فالخ

 امنع تام نم لك ىف ماع ( ارشعو ربشأ ةعارأ نوسفنأب نصب رتب اجاوزأ نورذب و کنم نوفوتي نذلاو ل ىلاعت

 ةقلطملا لمشب اضيأ ماع ( نما نمضي نأ نواجأ لاحالا تالوأو ) ىلاعت هلوقو ؛ اهريغو لماحلا لهشي ؛ ابجوز

 ةديغصااو ةسيالاك تاقلطاا ددع ركذ ةنيرقب ةةاطملا ىلع ةيناثلا رصقب نيموم.لا نيب كئاوأ عمج ۰ اند ىفوتملاو

 ناكف « عضت مو ةدلا اهيلع تضم نم ىلع هورصق نكل « مومعلا نم ةيئاثلا ةيالا هتل وانت ام اولمهي مل مث . ام مابق

 « مولا هلش نم ضءب ق> ىف امهدحأ ءاغلإ نم نيالا یضعقع لمعلا ىلا برقأو ىلوأ مومعلا ض هب صيصخت

 امنأب صا ةعييس ثيدح نكل « لوصالا لهأ قافتاب حيجرتلا نم ىلوأ عمجا ناف « نس> راتن اذه : ىطرقلا لاق

 ۸ نم قح ىف هنأ ( ارشغو ربشأ ةعبرأ نه اب نصب رت ) ىلاعت هلوقب داربلل نایب هيف ناكف لا مضوي لحت

 خسأ ی هنأ هنم مهضعب موفد «ةرقبلا ةيآ دعب تازن قالطلا ةيآ نا » هلوتب دوعسم نبا راشأ كلذ ىلاو« عضت

 نبا لاقو  امتالوانام ضمپ اتم تجرخآ امل اف اه ةصصخم اهنأ یعب امار « هدارم كلذ سیاو « ةريخالاب ىلوالا

 قااتعمتجا دقو نتفصب ناعمتجي ناندع ام ال ساع نب آو ىلع لاق ام لوقلا ناکا ًةعببس ثا لح ال ول : ربا لع

 زاجحلا لهأ نم ءاتغاا قفتا دقو . نيلجألا رخآ نيةيلاو نيةيب الإ اهتدع نم جرخ الف امجوز ابنع وتلا لءاحلا

 صب رت: نأب ءاربّسالاو ةدعلاب ىتأت نأ اهياع نأ اعم اهدیس تامو ارجوز تاف ةجوزتم تناكول دلولا مآ نأ قارعااو

 نيةصاخ هج و نم نیتماع اتناک ناو نینیالا نأب اضيأ رورجلا لوق حجرتيو ؛ اهدعب وأ ةضيح اهيف ارشعو ربشأ ةمبرآ

 ةءارب ةدعلا نم یلصالا دوصقملا ىنعملا ناکا! نكل ؛ نيج لا رخآپ الا ةدعلا ىضقنتال نأ طابتحالا ناکف هجو نم

 دوعسم نا لوق ه ویو ؛ هعيذس ثيدح هيلع لدام قفاوو « عضولاب بولطملا لمع - ضيم نمیف امسالو- م>رلا



(Vo ۵۳۲۰ - 0۳۱۸ ثيدحلا 

 دقعلا زوج هنأب « لح تعضو نيح یالح قاب ىناتفأف , هلوقب لدتساو . ةرقبلا ةيآ نع قالطلا ةبآ لوز رخأت ىف
 ملم دنع هثیدح رخآ ىف بارش نبا راشأ كلذ لاو ءرورجلا لاق هبو « سافنلا مد نم ربطت مل ولو تعضو اذا اهلع

 یمشلا لاقو ٠ رہطآ یتح ارجوز امرقبال هنأ ريغ اپمد ىف تناك نار تعضو نی جوزتن نأ اسأب یرآ الود هلوقب

 3 ةجح الو « مهاع ةجح ةعيبسس ثيدنحو : ىطرقلا لاق « ربطت یتح حل للت ال : ةبلس نب داحو ىعضنلاو نسحلاو

 تاعتسا نوكي نأ زاج تربط هاذعم نوک نأ زوج اک ت لیت ظفا نال «ابسافن نم تاعت الفد هقرط ضعب ىف هلوق ىف
 ىلا لوق ق وه اما ةجهلاو « ةعيبس ةءفاو ةياکح امال اضيأ هيف ةجج الف لوالا ياست ريدقت ىلعو « سافنا لا نم

 نيح تالح د یرهزلا نع رمعم ةيا ور قو : هركذ مدقتملا یرهزلا ثيدح ىف اک« تعضو نیح تاح اما د لاپ

 هللا لوشزز ٍسأ دق رمعل تلاق ليفطلا ما ةتآرما نأ و بمک نب ىنأ ثيدح نم دمحأ هجرخأ اذ کو « كلح تعضو

 عضولا نيم لخلا قلعف )نہا نمضي نأ { ىلاعت هلوق ىف نآرتلا رهاظ وهو « تعضو اذإ مكنت نأ ةعماس را

 نأ دئاو فلا نم ةءربس ةصق ىفو . روا لاق ام حصف ؛ کمد عطقنا اذا الو تروط اذإ لقب لو هيلع هرصقو

 هلدح التل هه يفي نأ هل یغیذبال «یشلا ىلا ليم هل ناك اذإ یا نأو , مس ینا ةايح ىف نوفي اینک ةباحصلا

 ا( مط ناك عن وکلا عضولاب لحتال اهتأ ةميدس ىنفأ ثيح لباذ-لا ی ال عقو اکح وجم وه ام حیجرت ىلع هيلا ليملا
 هاو ٠ هريج رد 3 وز ىف اهويغرف ابلهآ رضح ةدلا یضم تراتناو هنم كلذ تاق 2 انآ اجرو هتمزف

 « عراشلا نم کلا حاضیت-ا ىلع كلذ ابا ىتح هب اهاتفأ ف تددرت تبح ةنطفلاو ةمامشلا نم ةعيدس ىف ناك ام

 « ةلأسملا كلت ىف صذلا نع ثحبي نأ داهتجالا عضاوم ىف 1 اللا مك- وأ ىتفملا یوتف ىف باترا نمل ىغبني اذكهو

 دمحأ هج رخآ اكةر وکلا ىوتفلا ف ذك نأ 2 ینا قالطا ىف رسلا وه كاذ نم لباذسلا ىبأ ن نم عق وام لعلو

 ءاملعلا ضعبإ هلح و « ريدك زاجحلا لهأ مالك ف وهو بذکلا هيلع قلطب دق أطخلا نأ ىلع  دومسم نبأ ثيدح نم

 وهو «رصتغا حرش» ىف ئناشأ نع دواد نبا هاك هفالخم ىتفأو ةصقل اب الاع ناك هنال هبذک امها : لاقف هرهاظ ىلع

 هل نم ءاسذلا ىحتسي ام ناك ولو اهب لزنب امع لاؤسلا ةأر( ةرشابمو « ملعآلا ىلا عئاقولا ىف غوجرلا هيفو . ديدإ
 ةفص ىأ ىلع عضولاب اهتدع ىضق:: لماحلا نأ هيفو . ةءيبس تاءذ اك اه رتسأ نوكي البا اهزئم نم اهجورخ نکل

 « لیصفت ريغ نم عضولا ىلد لا بتر مقل هنال ءال مأ یدالا قاخ نابةسا ءاوس « ةقلع نم وأ ةذضم نم ناك

 ةنضلا جورخامأو « قاختملا مالا للا وه لءاحلا عضو قالطإ ىف بلاغلا نأ ةبج نم هيف ديلا قيقد نبأ فقوتو

 مهل ةعطق عضوي یضقنتال ةدءا نأب لوق ىمفاكلا نع لقن اذهلو < ىوقأ بلاذلا ىلع لجلاو « ردا وبف ةقلءلا وأ

 لصاح وهو « محرلا ةءارب ةدعلا ءاضقنا ف دوصقملا نأب روما نع بيجأو « ةيفخ الو ةنيب ةروص ا.مهف سيل
 هيف لاقبال ىدآ لصأ ةنأ هيلع قدصي ال امو  ةدالولا اهنم دوضقملا ناف دلولا مأ فالخم « ةقلعلا وأ ةغضملا جورخم

 ىلام لاقف و ىزاغلا ىف ىنلا یرهزلا ةياور ىف نا , امطخ نأ اهتدع ءاضقنا دعب ةأرملا لم# زاوج هيفو . تدلو

 دنع ىرهزلا نم رمعم ةياور قو « تبضتخا و حاكنلل تأرمف ١ نإ نا ةياور قو « باطخلل تلمحي كارأ

 ىف عقو هنأ قامركلا ركذو « تعنصتو تييطتق د دوسألا ةياور قو « تلدتکا دقو لبانسلا وبأ اهةاف و دمحأ

 ءاسنلا تافص نم لخلا نال ربشالا وهو لماخ اممظعم ىفو ةلءاح یهو تام اچ وز نآ ةعداس ثرددح ق رام شعب

 لک لهذت ) لامت هلرق ىف ليق اڪ لعفلاب لمح تاذ ًامنپ دیرآ هنأ لوالا هجوو « ین الا ةمالع ىلا جات الف



 قالطلا بانك - ۷٦ ٩۸

 «لماح كود تاياورلا عيمج ىف هيلع انفقو ىذلاو ٠ ما عض ع لكليقل امأاش نم عاضرالا نأ ديرأ ولف € ةعضم

 یرهزلا قیرط نم ربخلا ىف امل وقل جيوزتلا اهياع بحال ةأرملا نأ لع هب لدتساو « ےک انب تل لبانسلا ىبأ مالک قو
 نوکسین 2 جيوذلاب اهمآو و راسي نب ناملس ةاور ىق هلوق نم دارا نیم وهو « ىل ادب نإ جيوزلاب یرماو د

 دقف » دحأ دنع قحا نيا ةباور قو « یحکنذا لاقف » بایلا نم لوالا قبراما ىف مقوام اذکو « ام نذأ و هانعم
 الاصاجوز تدجو نإ لاف , هرخآ ىف هچام نبا دنع لبانسلا نآ ,زع دوسالا اور ىف عقوو « ىجوزتف تالح

 نم اهاضرب الإ جوزتال بيثلا نأ هيفو .« هئيضرت دحأ ات اذا و دحآ دنع دومسم نبأ ثيدح قو « ىجوزتف

 ثيدحلا اذه ريغ يف هنأيب مدقت دقو« املع دحل رايجإ الو هاضرت

 . ۶ 8 ی ى هم سس تار
 نمي مہا ربا لاقو . ءورف ةئال نمسفنأب نصب رتب تاقاطلاو ل ىلاعت هلل لوا اپ ۰

 بستحت ىره زلا لاقو . ءادعب نا هب بسةحت الو « لوألا نم اب ضیح ثالث هدنع تضاف قادا ىف جور
 اند اذإ تأرقأو « امضيح اند اذإ ةأرلا_ تأ رفآ لاقي : رمعم لاقو . ىرهزلا لوق ىندي نايفس ىلإ بحأ اذهو

 امنطب ىف دلو عمجت مل اذإ طق لس "تأرق ام لاقیو ٠ اهره
 دارملاو « رذ یا « باب و ظفل طة ( ءورق ةثالث نوسفنأب نصب رتي تاقاطاا و : لام هللا لوق باب ) هلوق

 رخ وهو راظتنالا صبرتااب دارملاو « لبق ةروكذملا قالطلا ةروس ةبآ هيلع تلد اک ضیا تارذ انه تاّتلطملاب

 وه ( ميهار لاقو ) هلوق ٠ زمه ريغب واولا دیدشتب عفان نعو زمحملاب « ءورق ه رروجا ارقو , آلا ىنعمب
 : ىرهزلا لاقو ‹ هدعإ نأ هب بساح الو لوالا نم تناب ضدح ثالث هدنع تضاف ةدعلا ىف جوز نمعف ) ىعخنلا

 ٠ نحرلا دبع نع ةبيش ىبأ نبا هلصو « یرهزلا لوق ىنعي م یناغصلا ةخسن ىف داز ( نايف لا بحأ اذهو « بشن

 " : لاق  تضاخ لجر اپجوزتا تضاذ قاط لجر ىف مهارا نع ةريذم نع ىروألا وهو نآءفس نع » یدبم نبأ

 ملعأ ال ربا دبع نبا لاق « بستحت د ىرهرلا نع رمعم نء نايف نعو « هدمب ىذلا بستحنالو « لوألا نم تاب

 ةضيملا ىف لخدت ى لمت ال ةدتعلا نأ هلوق ىلع مزلي و : لاق . یرهرلا ريغ اذه لوقب رابطالا ءارفآلا لاق نم ادحأ

 تنعط اذا اهنأ ىلع مهعابتأو دحاو كلامو ىعفاشلا اذكو دم نف ةباحصلا نم ةنيدملا ءاسلع قفتا دقو: ةعبارلا
 بهذو . ةضيحلا كلتب دنمآ مل ضيملا ىف عفو ول امأو , ربطلا ىف !هئالط عقی نأ طرشإ تربط ةثلاثلا ةضيملا ىف
 ةدحاو ةدع امل کی كلام نع ةباورو ةيفنحلا نعو « نيتدع دتعت اأ ناتدع اهلغ تعمتجا نم نأ لا رووجلا
 مدقت دقو « لا نب ةديبع وبأ وه رمعم ( حلا ةأرملا تأرفأ لاقي : رمعم لاقو ) هلوق ۰ ملعأ هثاو یرهزلا لوقك

 ىلا « زمه ديغب نيوئتلاو ةلمباا حتفو ةدحوملا ركب « لب ه هلوقو « رونلا ةروس ديسفت لئاوأ ىف هنع كلذ نایب
 ضیا وه لاقيو ضیا ءاضقنا ءرقاو « ضبح تاذ تراص اذا ةأرملا تأرقأ : شفخالا لاقو .دلولا ءاشغ وه

 عمجاو مضلا ىع و ضيحلا ىع و ربطلا یه نوكي ءرقلا نأ ةذيبع ىبأ دارمو . دادضالا نم وه لاقيو « هسفن
 نم لوق حجم امف ءارقألاب دارملا ىف ءاملءلا فلتخاو ةبالا تامتحا امل: لاتو لاطب نبا ةب مزجو « كلذك وهو

 كلتف » هثیدح ىف لاقو « ربطلا ىف قلطي نأ مقلب هللا لوسر هرمآ ثيح رع نبا ثيدحب رابطألا ءارفالا نإ لاق

 لعآ هللاو دابطالا ءارقالاب دارملا نأ ىلع لدف « ءاسنلا امل قلطت نأ هللا مآ ىتلا ةدملا



 ۷ ۵۳۲۱-۵۳۲۹ ثيدحلا

 ١  EEEر*الو« رب یه یهو عال « كير لا اوقتاورل لوقو سيق تب 7 ةمطاق 2 ةصلا ساب 0

 ثدح "هل س ىردتال ¢ 4تن غ 32 هل 2 دن نمو خر و تاتو . ناوم ةشحاقب نتا نأالإ

 لم تالوأ نک ناو ۲ نوماع اوقيضتل نهرزا صن الو دج و نم متفكس ث تبوح نم ا ۰ ارمآ كلذ َ كمي

 ما ۶ 8 7
 4 ارس رسا لەر ت هل ىلإ حا نباج نمي 'ىتح نوملع اوتو

«orراسي ْن ناملسو دم نب مساقلا نع دیعس نی یبگ نع كلام ا ليعامسإ اشو بس ۵۳۲۳  

 صاملا نب دیهس نب "ییگ نأ نارك ذي ام هنأ
 « نح را 0 اهاقتناف ۲ کا ن نہ زا دبع تب قاط

 ۰۶ ع اس ۱ 5 0 ۳ ۱ 4 2 5 ص

 ف ”ناورم لاق ۰ ا ىلا اهددرإو هللأ قنا ۹ ةييدملا “زا وهو - لاو سم ىلإ نینمولا ما ةسناع تاسراف

 ؟ سوق تنب ةمطاف نأش كلام وأ : دم ب ممق لاقو ٠ ىباغ ک- لا نب نحرلا دبع نا : نايلس ثيدح
 و

 نيذه نيبام كبسغ رم كب ناك نإ : محلا نب "ناورس لاقف . ةمطاف ثيدح ركذنال نأ 6 كااق
 - شا نم

 [ ۳۵۲۷ ۰ ۰۳۲۵ « ۵۳۲۳ : ىف هنارطأ - ۵۲۷۱ ثيدحلا ]
 [ 0۳۲۸ ۰۰۳۲۹۰۰۳۲: : ىف هفارطآ - ٩۳۱۲ ثيدحلا ]

 هيبأ نع منا ن نمحرلا فرع نع اش انثدح ز ف ایت دح راشب ن دم او - ۳ ۳

 6 ةققن الو یکسال : اذوق ىف یە ؟ فا نت الأ ع 2 عاقل : تلاق اهم | ةشئاع نع »

 ا نب نجرا دبع نع نیایش انثدح درا نا اند سابع نب ور شم بس )۲۱ ۶۵

 ۰ 020 ري اعل سم ۳

 يبأ نبا دازو . تيدا اذه رک ذ ىف ريخ اط سيل هنإ اما : تلاق ؟ ةمطاف لوق یعمست ملأ : لاق . تعنصام سب
5 ۰ 2 . 

 ۱ اموحأت ىلع فيا شو ناکم ىف تناك ةمطاف نا :تااقو بيعلا دشا ةشباع تباع : هيبا نع ماشه نع دان رلا

 « هب ىبلا ل صخرأ كلزلف

 یه ةمطافو ؛ ليعامسالاو لاطب نا مزج هو « باب د مبا + ؛ شک ال اذنك ( سيف تب ةمطاف ةصق) هلوق

 هب وأهم نب دي زبا قا رعلا لو ىذلا ساق نب كادضلا تأ یهو « كلام نا ربا نب برا ىب نم دلاخ نب سيق تأب

 لاج و لّقع اهل ناکو « لوالا تارجاملا نم تناكو هنم نسا یهو < ةباحصلا راغص نم وهو « طهار ر لشفو

 نب ديلولا نب دلاخ مع نا وه و ی و زغلا ةريذملا نب - ورم نب صفح وا لاتو _ صفح نب ورع وأ امج وزت و

 نب ثراحلا هيبع یا ساو « اف تعقب زار ةمءلطَب املا ثع.ف نول ىلا هلي ی ی هثعب ا لع عم جرظ ةريثملا

 كل سها : احل لاقف لب ىبنلا ىلا كفو كلذ تاقتساف , اريمشو ارم اش اند نأ ة ةعيبر ىبأ نب شادو ماش



 قالطلا پاتک - ۸ 1۷۸

 « یرت اک اھ مجرت امنو یراخبلا ىف اهدآ لو . اهلع ةددعتهقرط نم امتصق لم جرخآ اذکھ , ةقفن الو ىتكس

 تقفتاو . قفتملا ف هل واع) ام و لوح دروأف ۰ ةدمعلا « بحاص موو املا ةراشالا ى 00 رطب اهتصق نم ءايشأ دروأو

 ةمطاق نع ةساسجملا كثياح ف لسم حک رخآ ف عاوو ¢ قالط) اب تا 1 انآ اهنع اهترثك لع ةمطاف نع تایاورلا

 الف > هللا لوسر عم دابجلا ىف بصأف « ذمه و شرق بایش رایخ نم وهو « ةريغلا نا تک و سرق تب

 وأ ةحارص بيصأ دارا نأ ىلع موضع اذوأ نكلو ۰ مو ةباورلا هذهو . ثيدحلا « مرج وبآ ینبطخ تأت

 , هرهاظ ىلع تام یا ءبيصأ , اهلوقب دارا نأ ررظي یذلاو « هريغو یوونلا هاکح كلذ وحن وأ هلام ف بيصأ
 0 هلي هللا لوسر ةءاط ىف ىأ طب هللا لوسد عم دا جا ىف بيصأ هنأ قدصيف « نیلا ىلا ىلع بمب ىف ناكو

 تام هنأ ىلا مچ عمج بهذ دقف « توملا ىلع قباسلا الطلاب لب توملاب هنم اهتونيب : -: نأ كلذ نم مزلب الو
 , مولا ا و ليوأتلا ؛فده ماةنسا نيتياورلا نيب عمج اذاف « ابقالطب اهلل لسرآ نأ دعب كلذو نيلاب ىلع عم

 نهوجرخ ال مكبر هللا اوقتاو : لجو رع هللا لوقو ) هلوق ۰ رمع ةفالخ ىلا قب ةنإ لاق نم لوق كاذب دعب نکل و
 ىلا اراك تابالا قاسو « « ارس رسع دعب هلوق ىلا » نوتویب هلوق دعب نسنالو « رثكالا اذک (ةبآلا نهتويب نم

 دیعس نا ىأ ) صأعلا نب ديعس نب ی ) هلوق : شوا ىبأ نبا وه ( ليعامس] ) هلو : ةعركةياود ىف ءارشد

 هلوق . قدشالاب فورعلا ديعس نب ورع وخأ وه ىحيو ؛ ةيواعمل ةئيدملا ريمأ هوبأ ناكو « ةيمأ ن صاعلا نب
 ةفالخلا ىلوو ذيج ةيواعإ اضيأ ةنيدملا ریمآ ناكىذلا ناورم ىخأ تنب یه ( 4 کلا نب نمحرلا ديع تنب قلط )

 نإ نایلس ثيدح ىف ناورم لاق ) هأوق . ةتبا اپفلط هنأ ثااثلا ربا ىف ناشر « ليق اف ةرمع ماز « كلذ دعب
 قاسف هيخيش ىيدح نيب لصف ىذلا وهو ؛ ديدس نب ىح ىلا روكذملا دانسالاب لوصوم وهو ( ییاغ نحرلا دیع

 نمحرلا ديع نأ ناورم لوقو  هدحو دمت نب مماقلا لقا و هده نان نبأ وهو ناماس ظا نيب مث ةيلع اقغنا ام

 كرضيال تلاق) هلق .اممتيب ناك ىذلارشلاب جتحا هن ال ةج اب ىنيلغ هدا ره ليقود « امتیپ ىلا اهدر ىف ىتعطي م ىأ ىنيلغ

 نب ناورم لاقف ) هلوق ؛ببس ريغب امه زام نم ةقلطملا لاقتنا زار هيف ةجح ال هنال ىأ ( ةمطاف ثيدح ركذتال نأ
 اذسرف رشا نم اهجوذ براقأ نيبو اهنيب عقو ام ةمطاف جورخ ببس نأ كدنع ناك نإ ىأ ( رش كب ناک نا حملا
 ةعطاف رخ در نع عوجرلا ىلا ناور» نم ريصم اذهو « « رشاا نم نبذه نيبام كبسخ » لاق كلذلو دوجوم ببسلا

 نب هللا دمبغ یربخآ و ىرهزلا نع بيهش قبرط نم یاسالا هجرخأ اک سيق تاب ةمطاف لف كلذ ركنأ ناک دقف

 اترماف « سيق تنب ةمزح اهمأو ةتبلا دیز نب ديه« تاب قلط نافع نب نام٥ نب ورع نب هلا دبع نأ هللا دبع
 ل هللا لوسر نأ اهتربخآ اهتلاخ نأ تركذف « ركنأف ناورم كاذب عمسف « لاقتنالاب سيق تنب ةمطاف اااخ

 نم لسم هجرخأو ۰ ثيدحلا « تركذف كلذ نع اهلأسي ةمطاف ىلا بیوذ نب ةصيبف ناورم لسرأف « كلذب اهاتفأ
 ةمصملاب ذخأ: ىف ةأرما نم الإ ثيدحلا اذه عمسي مل ناورم لاقف د دازو هلوأ ىفام نود ىرهزلا نع رمعم قيرط

 مث اقلطم جورا ركنأ ناورم نأكف ٠ هذعب ىذلا بابلا ف ىرخأ قيرط هل یأیسو « سانا اماه اندجو ىتلا

 (داشب نب دم انثدح) هلوق ٠ ىأيس اک قالطلا لزنم نم امجورخ زاوج ىضتقي ضراعدوجو ظرشب زاوجلا ىلا عجر
 رادنب نع مرکلا دبع نا نع لمعاسالا هجرخآ اذکو « یربرفلا قيرط نم انل تلعتا ىلا تایاوزلا ىف اذک

 اذک ر اش نب دع وهو بوسنم ريغ دم ند یراخبلا هجرخآ « فارطالا د ىف یزاا لاقو « راهب نب دمت وهو



 ۷۳ ۵۳۲۱۰ ۰۳۲۱ ثيدحلا

 فارطآ » ىف كلذک مقو هنأكو « یراخبلا نع نسنا ةءاور ىف الإ بوسنم ريغ هرأ لو تلق . دومسم وأ هين

 ىلإ تایاورلا نم انا لصتا ام ىلع اداتعا ةمدقلا ف عضولا اذه ىلع هبنآ لو« یزاا لقن امنمو « فل

 ىف عقو ( ةقفن الو یکسال : اوف ىف یعی ؟ هللا قتت الأ ء ةمطامل ام : تلاق امنأ ةثئاع نع ) هلوق . یر رفل)

 ةمطاف لانا ىف نذالا بیس نأ ىلا ريدت اهنأك اذه رکذت نأ ريخ ةمطافا ام  هجولا اذه نم لسم ةاور

 تلقف ةئيدملا تمدق » لاق نارب» نب نومه قيرط نم ىتاسنلا جرخأ ام هدي يو « هلبق ىذلا رب.لا ىف مدقتام

 نم دواد فالو « ةثسا تناك اهلا : لاقف « اب نم تچرفن تقلط سيق تنب ةمطاف نا : بيسملا نب ديعسأ

 ىأ ( ةورع لاق ) هلق ٠ ىروثلا وه ( نايفس ) هلوق ۰ « قلا ءوس نم كلذ ناک اا » راسو نب نابلس قیرط

 ىف اک مكحلا نب نمحرلا دبع تنب یهو « اهدج ىلا اهیسآ ( كسلا تنب ةئالف ىلا یرت ملأ : ةدئاعل ) ريبزلا نا

 ند اهنيكمب ىف ابجوز یآ « عنص امد یمشکلا ةاود ىف ( تعذص ام ساب تلاقف ) هلوق . لوألا قب رطاا

 هلوق . قالطلا لزنم ىلا اهدرب نأ ریمالا وهو امع ناورم ىلا ةشئاع تاسدا اذطو « !تةفاوم ىف اهوبأ وأ « كلذ

 ىف یخ اهل سیل هنا امأ : تلاق ) هلو . ةورع وه, لاق» لعاف نوكي نأ لمتحم ( ةمطاف لوق یمسآ ملأ )
 تنب صاعلا نب ديعس نب ىح جوزت » هيبأ نع ةورع نب ماشه قيراط نم لسم ةياور ىف ( ثيدحلا اذه ركحذ

 اذه ركذت نأ ىف ريخ ةمطافا ام : تااقذ اهتربخاف ةشئاع تيتاف « ابجرخأو اهقلطف محلا نب نحرلا دبع
 نآ نا دازو ) هلوق ٠ ةضاضغ هيف هماع ايش رک ذی نأ هل ىو ال صخشلا نأو مدقق ام ىلا ریشآ ll ثيدحلا

 اهتيحان لع فيذن « شحو ناكم ىف تناك ةمطاف نأ : تلاقو بسلآ دشآ ةدئاع تباع : هيبأ نع ماشه نع دان زا

 دما » ظفاب دانزلا ىبَأ نب نمحرلا دبع نع بهو نبا قيرط نم دواد وأ هلصو ( و ىلا اش صخرأ كلذلف

 سيئأ ال لاغ ىأ ةمجمم اهدمب ةلمبلا نوكسو واولا حتغب «شحرد هلوقو « سيق تنب ةمطاف ىنعي » دازو « تباع
 تنب ةمطاف نع هيبأ نع » لاق نکل ةورد نب ماشه نع ةماسأ ىلأ ةياور نم دهاش هذم دانزلا ىبأ نبا ةياورلو « ۵

 یراجیلا ذخا دقو « تاوحتف اهرمأن “لء محق نأ فاغأف اثالث ینقلط یجوز نإ هللا لوس دا تلق : تلاق سيق

 اهنم عقي نأ امإو الع ماحتفالا ةيشخ امإ : نیرمالا ذحأ ىلع زاوجلا بت رف ةمطاف ةصق ىف دروءام حو نم ةمجرتلا

 لاقو . اهتأش ىف اعم امبعوقو لاتحال ةضراعم ةمطاف ةصق ىف نمل نيب رب لو « لوقلا نم ش !مةلط» لهأ ىلع

 ىلع اهدورول ام ىرخألا ىلإ أموأ ةنأكو « طقف ةدحاو بابلا ىف ركذو نيتلع ةجرتا ىف ىراخبلا ركذ : ريثما نبا

 الف « ابجارخ] زاوج ىف ىلوأ هلعل لب « اهم فوخلا هل , امجورخ ىضتقا اذا الع فوخلا نال امإو هطرش ريغ

 لوبق عمال هضعب ىلع ثيدحلا قرط ضعب ىف راصتفالا نأب بقعتو . ةمجرتلا امض ىرخألا ةلعلا ىتعم هدنع حص

 اهم ادب ةنأ قفتا هئأو  ةقفنلا لالفتسا نم مدقن ام اهاوكش لصأ نوكي نأ عنام الف « هقيرط حص اذا رخآ ضعب
 سینآ ريغب اهركرتب نأ كانه ترمتسا نإ املع ىثخو میلیق نم هيلع مب ىنلا علطاو اهراربعال رش كلذ ببسإ

 ناك نآ » ةش اعل ناررم لوق نم هلبق بابلا ىف هركذ ام لا ىناثلاب راشأ یراخبلا لعل و : تلق . لاقتنالاب ترمأف

 لاقو . رشلا نم اهجوز براقأ نيب و موب عقو ام نكسلا ةمزالع اهنمآ كرت ىف بيلا نأ ىلا ”ىوب هناف « رش كب
 اأو , اهاطعا ام اهنالقّتسا بدسب ليكولا عم تفلتخا بأ کلا بیس نأ یضتقی ثيدحلا قايس : ديعلا قيقد نبا

 وه ام ] ليلعتلا نأ ىضتقاف , ىنكس الو اهل ةقفن ال الاب اهاجأف ب ىنلا تلأس كل ةقفن ال ليكولا اه لاق ال



 قالطلا باتک - ۸ ۰

 : تلق ٠ هب لمع رهاظلا اذه نم ىوقأ لبلد مات ناف « ةءاذبلاو ماستقالا ببسب ال فالتخالا نم ىرج ام بنسب
 الو كل ةقفن ال لاقف م امضعب ىف : تاباورلا تفلتغا مث . ةقفلا ىف ناك فالتخالا نأ هقرط عيمج ىف هيلع قفتلا

 تعج !ذاف « لم حیح ىف اماكو « اهل نذاف لاقتنالا ق هتتذأتسا كل ةقفن ال ر اهل لاق امل هنأ امضعا قد « یکم

 مافتساو « امنمو اماع فوخلا نم ركذام لاقتنالا ىف اهتاذئقسا بف نأ اهم جرخ هقرط عیج نم ثيدحلا ظافلأ

 م زج سيق تاب ةمطأف تناك مهآ . روک ذلا سيال تطقس الو امناذل طقسا / ىنكسلا نأ ىلع ذدنيح لالدتسالا

 وبأ نمط: ( هيبذت ) . اهلع ركنت ةقئاع تناك اذغو « هركذ ىتأيس اک كلذل لدتستو امتقفئو نئابلا ىنكس طاقساب
 هذه هتیاور ىلع كجو « ادج فيعض دانزلا ىبأ نب نمحرلا دبع : لاقف ةقلعملا دانزلا ىبأ نبا ةياور ىف مزح نب دم

 مرج دقو ۰ هتياور نالطب نع الضف هكرت ىلع لديام ركذي مل هيف نط نمر « هيف فلتخ هنأب بقعتو « نالطإلاب

 هراضحتسا رثك أ ام یراخبلا رد هللف « ماده نع هتياور نم اذهو « ةورع نب ماشه ىف سالا تبثآ هنأ, نيعم نب یک

 اط ةقفن ال رولا لاقف : اهانکسو نئابلا ةقلطاا ةقفن ىف فاسلا فلتخا دقو . هقفلاو ثيدحلا ىف هفرصت نسحأو

 ةقفنلا طافسالو € كدجو نم متاكس ثيح نم نهونکسآ إل ىلاعت هلوقب ىنكسلا تايثإل اوجتحاو « ىنكسلا اهو

 ةقفن ال لماحلا ريغ نأ هموهف» نان < نواح نعضي یتح نولع ارقفن اف لمح تالوأ نكناو ) یا هلوق موف

 . الماح نكت ملول ةبجار ةيعجرلا ةقفن نال « ةيعجرلا ريغ ىفاهنأ موفي قايسلاو « ىنغم ركذلاب امصيصختل نكي ملالزو امل

 لرانت ىف اوعزانو ٠ سيق تنب ةمطاف ثيدح راظ ىلع ىتّدَس الو اهل ةقفن ال هنأ ىلا دو ویآ و قعاودحآ بهذو

 : اهوقب هزاكنإ امغاب نيح ناورم لغ ةصقلا ةبحاص سيق تنب ةمطاف تجتحا دقو « نابلآ ةقاطملا ىلوالا ةيآلا

 اذه تلاق ( !رمآ كلذ دعب ثدي  هلوق ىلا - نهتوب نم نهرجرخنال ر) ىلاعت هللا لاق ءهللا باتك منيب و ىنيب

 دقو ؟ امنوبحي مالعف الساح تولو ةقفن ۱۸ نكي ل اذار ؟ ثال. هلا دعب ثدح سا ین « ةمجام هل تناک نمل

 كاحضلاو ىدسلاو نسحلاو ةدان ةعجارملا € اأ كلذ دوز ثدخ { ىلا ھت هلوقب دارلا نأ ىلع ةمطاف قفاو

 نم یامت هللا لبق نم یاب ام ىمالاب دارلا نأ هريغ کو « هفالخ مدع دحأ نع كح لو منع ىربطلا هجرخأ

 ىف ةمطاف نع ىعشلا قيرط نم دحأ هجرخأ ۱. امأو « ةمجارملا ىف كلذ رصحني ملف كلذ وحن وأ صیصخت وأ خدن

 نيب دقو ۰ الع فوقوم تاياورلا ربك أ ىف ومف « ةعجرلا كل« نا ةففنلاو ىنكساا امها » اعوفرم اهثيدح رخآ

 نعدلا# ةياور ريغ ةياود ىف هلخدأ نمو < فروض وهو هعفر درفت ديعس نب دلاج نأ جددلا د ف بيطخلا

 فوق امأو . هنم فءضأ هنككل !دلا هعفر ىف یهشلآ نغ ةاورلا ضعب عیات دقو « لاق اک وهو « هجردأ دقف یمشل

 ةيجوزلا لاح وه ةففنلا اعبقا ىلا ینکساا ناب هنع ءاملعلا ضع باج أف ؟ « امت وسبح مالمف ةقفن ام نكي ملاذا د

 ول نيجوزلا نأ ليادب ىلاعت هلل قح ومف ةنوذيبلا دعب ىنكسلا انأو « ةيعجر تناكولو عاتمتسالا هعم نكع ىذلا

 ةمطاق لوق لمع لاق دقو . ةقفنلاو یکسلا نيب ةمزالمال نآ ىلع لدف ةهعجرلا فالخ طقست : ةدعلا طافسإ ىلع اقفتا

 « ةوسكلاو ةقفنلا ال نأ ىلا مريغر ةيفنحلا نم ةفوكلا لهأ بهذو . مبعابتأو دوادو روث وبأو قعاو دا

 ةدم نال , ىلوالا قيرطب لملا ةلاح ريغ ىف اماجبإ ىلع لديل لحما ةلاع ةقفنلا ديق اع ىلاعت هنأب ةنآلا نع اوباجأو

 ةرات اهريغ نم رصقأ لخلا ةدم نوكست لب « لا ةدم لوط ىف ةلملا عنع_ قاعمسلا نبا هدرو . ابلاغ لوطآ لا

 ىف صنلا ةب درو دییفت طاقسإ نمضتي هال , دساف سام ىلع لئاحلا سايق نأبو ؛ ةيولوأ الف ىرخأ لوطأو
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 سم جرخآ اکو « ةشئاع مالک نم مدقت اک الع فلسلا هرکنآ ةمطاف ثيدح نإ مهضعب لوق امأو . ةنسلا و نآرقلا
 ازم هلا لوسر نا سيق تنب ةمطاف تيد یمشل ثدخ دجسلا ىف دزب نب د وسالا عم تنک » قا نا 1 رط نم

 عدن ال : رمع لاق ؟ اذهب ثدحت كليو : لاقو هب هبمخ ىصح نم افك دوسالا ذخاف , ةنفن الو یتکس اه لمحي مل
 ( نهتويب نم نهوجرخت ال إل ىلامت هللا لاق « تيسن وأ تظفح ابلعل ىردن ال ةأ سما لوقل انیبن ةنسو ایر باتک
 «انبد باثک عدن ال و ظوفحماو ظوفحم ريغ « انيبن ةنسو م رع ثيدح ىف هلوق : لاق ىنطقرادلا نأ هذع باوجلاف
 رع لعلو « ةقفنلا ةياور درب ال كلذ نکل « ةدايزلا هذه اهف تسيل تایاورلا شک أ نأ كلذ ىلع هل لماحلا نأكو
 قلا ناكدقاو « اذه ىف ةصوصخم ةنس دارأ ةنأ ال , هللا باتک عابتا نم هماكحأ هيلع تلد ام رب ىنلا ةنسب دارأ
 وأ دیقتا عضوم ىف تقلطأ انآ ىف هقادصم ربظ دف « تيسن وأ تظنح ىردن ال » هلوق ناف « ربع ناسا ىلع قطني
 طاقسإ رکنآ امتأو ةقفللا بايا ىضتقي ام رمع مالك ىف سولف اضي أو « هنايب مدفن اک صيصختلا عضوم ىف تم
 یاعمسلا نبا هدرو « ةقفنلاو ینساا امالث ةقلطملل و ربع ثيد» قرط ضعإ ىف نأ ة.فاهلا ضعب ىعداو . كسلا
 نم درو ام دارأ هلعلو , الصأ ربع نع كلذ توب دمحأ ركن] دقو « هتياور لحت الف نيفزاجلا ضءإ لوق نم هنأب
 لوسر ةئس ةمطاف تفلاخ: لاقف هيهذم ريرةت ىف ىواحطلا خلاب دقو « هقاي مل هنوكل رمع نع ىمخنلا مارا قيرط
 ملف ةمطاف شب لب لطب و « اج اجو رخ ربع اهاع رکنا یذلا یعلا جر « تور ام فالخ ىور رع نال تم هللا

 ىعخنلا هاربا قيرط نم هدر وأ هناف « باطلا ن ربع ىورام ةفلاخلا نم ركذام ىلع هتدرعو , الصأ ةب لمعلا بحي
 ةجح هب موقت ال عطقنم اذهو « ةقفنلاو ینکسلا اهل : لوقي هالي هللا لوسر تعم د لاق ربع نع

 ةشحافب اولهأ ىلع وایت وأ ءاميلع محتقب نأ اهجوز نكسم ىف اميلع یثخ اذإ ققلطلا یساپ - 45
 "نا » ةورغ نع بارش نبا نع جي رج نا انريخأ رشا دبع انريخأ نابح رج - ۷

 « ةمطاف ىلع كلذ 'تتركنأ ةشئاع
 ةماور ىف ( ةشحافب ابلهآ ىلع وذبت وأ اماع محتفي نأ امجوز نكسم ىف ماع یثخ !ذإ ةغطملا باب ) هلوق

 . شحافلا لوقلا ةمجعملاو ةدحوملاب ءاذبلاو « نذإ يغب صخشلا ىلع موجما ماحتقالاو .« هلهأ ىلع » ىيمثكلا
 ىلع كلذ تركنأ ةعئاع نا ) هلوق ۰ كداوملا نبا ره هللا دبعو « ىسوم نبا وه ةدحوملاو هلوأ رسكب (نابح ) هلوق
 نیا نع ناسيك نب اص قب راع نم لسم هدروأو « ارصتخ باهش نبا نع خرج نبا قرط نم هدروأ اذک (ةمطاف

 ىف هيتفتس لِي هللا لوسد تءاج اهنأ هت خأ سيق تنب ةمطاف نأ » هریخآ نمحرلا دبع نب ةملس ابأ نأ بارش
 نع ةقلطملا جورخ ىف قدصي نأ ناررم اف « ىعالا موتکم مأ نبا ىلا لقت نأ أهسمأف « اهتيب نم اجورخ
 < سيق تاب ةمطاف لع كلذ تركنأ ةشئاع نا » ةورع لاقو « اهب

 رضوملا نم ( نوماحرأ ىف هلا قاَام نمکی نأ نه لالو ) ىلاعت ٹا لون تيسسإب - ۳ ۶ ۰ ع ا 6 1 7 : ۲
 لوحلاو

 يضر قشناع نع دوسألا نع يها ربا نع کلا نع ”ةبعش انا وبرح نب ناواس شرم - 4 ۱



5 
 ۱ قالطلا باتک - ۸

 وأ - یرقع : اهل لاقف «”ةبيثك امابخ باب ل این اذإ ٠ روني نأ إب هلا لوسر دارآ امل » تلاق امم للا

 موي رتضفأ تدك أ ؛انتسبال كنإ - وا

یا نم € نیماحرآ ىف هللا قلخ ام نمتکب نأ نه لحي الو ) هقا لوق باب ) هلوق
 شک الا اذک ( لم لاو ض

ال ريسفتلا هب ديرأ هنآ لا ةراشإ ةرئادب « نمد نينو « نپماحرآ » نيب رذ وبأ لصف و . دهاجم ریس وه و
 ابنآ 

 «اذإ یرفناف : لاق . مهن : تلاق ؟ رحنلا

رملا ةه دارلا نآ ةفئاط نع ىربطلا جرخأو ؛ ىسألل + نمد فرح طقسو « ةءارف
 ندو« لا نب رخآ نءو ‹ ض

دعاا سآ نأ الا نم دومعلاو 0 امهالک دوامي
ةبج ند حس كلذ ىلع عالطالاو 0 نوطلاو ضل! ىلغ راد 1 ة

 

 اهمحر ىلع ةنمق م ةدتملا ةأرملا نأ ةيآلا تلد : ىضاقلا لیعاعا لاقو . كلذ ىل ةامت وم ةأراا تلمج « الاغ ءاسنلا

و < همف ام ذلك فرعي م كلذ نم یتا نأ الإ ضیلاو لا نم
 “یآ ثيدح نم « كردتسملا و ف ماحلا جرخأ دق

و بازحألا ةروس ريفا ىف افوقوم هجرخأ اک اوج رف لع ةأرأا تا نأ ةنامالا نه نأ ر بک نبا
 هلاج ر

 فنصلا ركذ مث . كلذ ىف فالتخالاو ضما باتک ىف هلفأو ضیا ربا ةدم ناي مدقت دقو < حيحصلا لاجر

 ینا لوق ف ةع تو
ھ مايأ ف تتاح 1 ةي صا ا

ا یف هح رش مد#ت دق و € انہ ۳۹ كنا 1 ی
 5 جملا ب

سأا رخو نأ دارأ یک ىلا نوکل ضل ند هممع دن ايف ءامسذلا قد دص2ا دعاش هيف : بلا لاو
 نم سرح و رف

 لوق درج ی إب ىنلا بتر امل : ديلا نبا لاقو . !منكحأ الو كلذ ىف امتع ل ١ ۰ ةيفص ضيح لجا همم

 ةعجر رابتعاب لاو ضم ا ىف ةأرملا قدصتف , جیزلا ىلا مكسملا یدعت هنم ذخأ رغسلا هريخأ: ضئاع امنإ ةيفص

حلإو امطرةسو جدوزلا
 هب لا قا

 . 5 كا ملا وک
 ةدملا ىف ( نهدرب تأ نياوعبو ) عب

 مواضع الف هلوقو « نیتناو ةدحاو مقلط اذإ رال مجاري نکو

 اهتلطف "هتخأ “قم جوز » لاق نسلا نع سنوي انثدح رباهولا دبع ان بخآ دع رح - م۰

 » ا

 لقعَم نا د نسحلا انثدح ةداتك نع يمس انثدح ىلعألا دبع ادق دح ین نب دع شه و - ۳۳۱

 نم 0 ی 6 امماعخ 9 »2 اهم هلع تملا 00 اع ىلخ 03 7 امف لج 5 تم ی تف ک راس نا

 ءاسنلا مقلط اذإو ر هلا لزا , امنیو هديب لاك  اهيطخم مث اهيلع "ردنب وهو اء نت : لاقف (نآ كلذ

 داقتساو ؛ ةيجلا كرتف « هيلع أقف ر ۵" لوسر ةاعدف «ةيآلا رخآ ىلإ € نهولضمت الف ق

 « هللا رمال

 هل ةأرما قاط امبنع هللا یفر باطلا نب رع نيا نا » منان نع شيلا انثدح ةبیت اش - ۵۳۷
 ص ت

 9 ت هم ه رص 1 ی را 5 3 3 رقع ع 5 و

ربطت يح اکسع 9 امعجارپ نأ ط هلأ لوز د رماذ « ةدحاو ةقياطت ضئاح و
 هصوح هلع ضيع 3 0 



CAY ۵۳۳۲ - ۵۳۳۰ ثيدحلا 

 ءاهمماجت نأ لب نم رهطت نيح فطف امقلطی نآ دارآ ناف « امتضیح نم ربطت یتح ملک مث ۱ یرخآ

 اهتقلط تنك نإ : مدحأل لاق كلذ نع لئس اذ] هللا نبع ناکو . ءاسنلا اه قاطی نأ لا رمأ ىتلا دملا كلتفر

 ول : رم نبا لاق عفان ىنثدح : ثيللا نع ريغ هيف دازو . كّريغ اجوز حكت یت كيلع تمرح دنق ال

 » ا را اب یبلا ناف نیت رم وأ رف تقط

 : هلوقو « نين وأ ةدحا و ابقلط اذإ ةأر عجاري فیکو « ةدءلا ىف ( نهدرب قحأ نهتاوعإو باب ) هلوق

 ىلا ةراشإ ةرئادب « ةدعلا ىف » هلوق نيب و ( نهدرب ) هلوق نيب اضیا رذ وبأ لصفو « رثكالا اذک ( نهواضمت الف

 الف  هلوق طقنو « ريسفتلا لأ نم ةفئاطو دهاب لوق وهو « ةدعلا ف تناك نم ةعجرلا ةيةحأب دارملا نأ

 « هتخأ جیوزت ىف راسي نب لقعم ثيدح امهدحأ : نیثیدح بارلا ف فنصلا ركذ مث . نسنلا ةياود نم ( نهواضعت
 وه هخيش باهولا دعو , مالس نبا وهو بوسه ريغ عيمجلل اذک م دهم یئدح م هلرق لوألا : نيب رط نم هدروآ

 نرع ةبورع ىبأ نبا وهو دیعس قيرط نم ةيناثلا قبرطلا . ىرصبلا ديبع نا وه سئوبو « ىنقثلا ديجلا دبع نا
 نسلا نع سنو ةءاور ىف لاتو « لجر تحت هتخأ تناك راسي نب لقعم نأ نسحلا انثدح و هتيارر ىف لاق ةداتق

 كانه تنءبو حاکسنلا باتنک نم «ىلو الإ حاكن ال باب و ىف هحرشو ثيدحلا اذه مدق: دقو « هتخآ لقعم جوز د

 هلوقو « هين اث رسكب ملء نزوب «یم ه هلرقو « السرمو الوصوم اضيأ ةرقبلا ریست ىف مدقت و « هلسدآ و هلصو نم

 دافتساود هلوقو « دیدشن)اب « ةيملا كرتف د هلرفو « امفرت و اظیغ لمغلا كرت ىأ نونم نرفاو ةزءهلا حتفب ءافنأ»

 ءارب « دارتساو » ییمشکلا ةءاور قو . لئثتماو عاطأ یعلاو . هتداقم ىطعأ ىأ فاق رثکالل !ذک « هقا مال

 دافتساو ىبباقلا ةياور نع نيّدلا نبا لقن و ۰ ةب یضرو ابعوجر دارآ ىنعملا وأ « بلطا وهو دورلا نم فاقلا لدب

 ؛ ضئاحخلا قالط ىف رع نبا ثيدس ناثلا ثيدحلا . لاعفتسالا نيس عم حمتج ال ةلعافملا نأب هدرو « لادلا دیدشزب

 اضيأ قالطلا لوأ ىف هنايب مدقت «ثيللا نع هريغ هيف دازو , هلوقو « قالطلا بانك لو ىف یفوتسم هحرش مدنتو

 امإ « نير ىلع ةعجارملا : هصخلم ام لاطب نا لاتو « روكذملا ریغلا ةيمست هيفو ملا ثيللا لاقو د هيف لاق ثيح

 امإو « ديدج دةع ىلإ جاتحا هنأ رکذب و امتعچا رک ها 3 ینلا نال ربع نبا تبدح ىف ام ىلع یم ةدملا ىف

 وق نيتقيلطت وأ ةقيلطت ام لوع دلا دعب ةرحلا قاط اذإ را نأ ىلع اوعمجأ دقر . لةعم ثب دح أم لعف دعا دعب

 . فن أدم حاکنب الا هل لحت الف ةيبذجآ ريصتن ةدملا تضقنا ىتح عجارب ل ناف . كلذ ةأرملا تهرک ولو اهتعجرب قحا

 نيمإ الا ضب نع كلذ ءاجو ابهجار دقف اهماج ادإ یعازوالا لا « امجام لجرلا هب نوكي امف فاسلا فلتخاو

 رظن وأ ةروشب اما ولو : اودازو ىعازوالاک نوفر كلا لاقو , ةءجرلا هب ىوني نأ طرشب نحإو كلام لاق هبو

 « هع رحمو .طولا زاوج فالخلا اذه ىلع ىنيناو « مالکلاب الإ ةعجرلا نوک ال یمفاشلا لاتو ٠ ةروشب ابجرف لا

 نأ زوج ىنعم لا نال ءهمدعو طولا لح ىف كلذ رهظب ام برقأو « حاكنأل لی زم قالطلا نأ یفاشلا ةجحو

 مارحإلاو موصل اب عفن و او . ةدملا ىف رخالا مالسا 9 نیکرشلا رح أ مالا ق 6 درم و حاكسنلا ف حج

 ةحصإ و ديدج دقعب الإ ةأرملا دمت مل لاز ول حاك_الا نأ زاجأ نم ةجحو . ىناعملا هذه لاوزب دوعي مث ضيحملاو

 لاقو . هفصو لاز ام و هلصأ لازام حاک-نلا نأ كلذ لك نع باوجلاو ٠ ةيئاثلا ةقطلا عوقولو ةيعجرلا ىف علخلا



 قالا باتک - -۸ عم:

 اقرتفاف قتعلا نود حاکسلا

 ضئاحلا ةمجارم ساپ - عو

ofrتلأس رج نب ساوا ىنأ دح نیریس ن اد ا دح 7 ميهاربإ نب "هيي انثدح عام — ” 

 لبق نم قطبا مث اممجارب نأ هرم لاق می "ىبذلا رع لاف « ضئاح ىهو هنأرما رم نبا قاط : لاقفرمع نا

 6« قمحتساو نمي نإ تيأرأ : لاق ؟ ةقيلظنلا كالتب دتمتفأ "تلق . امن دع

 هحرش مدقن دقو « هل مجرت ايف رهاظ وهو , كلذ ىف رمع نا ثيدح هيف رکذ ( ضُ اهلا ةمجارم باب ) هلق

 قالطاا لئاوأ یف فوّتسم

 بيلا ةيبصلا رقت نأ ىرأ ال: ی ره "زا لاقو . ارشعو_رمشأ ةعبرأ امنع قوت رو ساپ - 7

 نع مزح نب ورم نب دمع نبرکب بأ نب هلا ربع نع كلام انربخأ سوب نب هللا دبع انئدح . ةدملا اهيلع نأل

 :ةنالثلا ثيداحألا هذه ”هتربخأ املأ ةملس ىبأ ةيبا پنیز نع عفان نب ليم

 متبرع نب ناف أ اه 3 فو: نيح و 'ىبنلا جوز ةبيبَح "ما ىلع تلخد » چ رز تااق < ۳6

 للو : ۳9 ارض رامب تم مث راج هنم تنهدف - هریشغ وأ ىو رفص هيف بيلعب ةييبح مآ ت ءَ

 "ری نأ رخ لا مویلو هللب ”نمؤت' هر مال ' لحال : لوقب ب لا ةلوسر مس ىفأ ريغ « ةجاح نم بیللاب ىلام

 2 ارشعو رهشأ برأ جوز ىلع ال الإ « رلايل ثالث قوف تيم ىلع

 ۰ هنم تس# بياع, تعدن « اهوخآ قوت "نیح شحح ةنبا بنیز ىلع تاخدف و بز تلاق 39

 . ةأرمال هر ال : ربنا ىلع لوقب لي نا لوسر تمس فآ ريغ « ةجاح نم بیطلاپ ىلام ناو أ: تاق من

 6 رشعور رهشأ ةمبرأ جوز ىلع الإ « لايل ثالث یون "دمت نأ رخالا مویلاو هلل نوت

 هلا لوسراي : تااقف رب لا لوسر ىلا ةأرما تماج : لوقت ةدس ما تسمو » بايز تلاق - ه۹

 الا وأ نی رم ال: ےل هللا لوسر لاق ؟ !ماحکستفآ« اهتيع تک ةشا دقو « امجوز امنه یف و ىتنبا هنا

 ةياهاجلا ىف "نك ادحا تناكدقو ؛ رشعو رشآ ةمبرأ ىه اعا : يلب ثا لودر لاف مث - ال : لوقي "كلذ لک

 « لوحلا سأر ىلع ةربلاب یمرت
 [ ۱۷۲۰۱ ۰ ۰۴۳۸ ل نیش ثيدحلا ]

 ةأرلل تناك : بيز تلاقن ؟ لوا نار ع ةرعبلاپ رت امو 2 بنی زل تاق قرح لاق --۳۷



 ۳ ۱ 0۲۳۷ - ۵۳۲۳ فيلما

 راح - ةبادب 'ىف 07 قفس اهم "رك تح ًابيط سم لو اهبايث رش تل و اشنح تاخد اہجوز اهنغ فوت اذا

 ام عب مجارت مث ء اهب ىرقف رعب 'ىطعتف رخت مت « تام الا ءیشب ضعف اماقف «هب "ضف - راط وأ داش وأ

 اهلج ةب حسمت : لاق ؟ هب "ضتفت ام : كلام لثس « هريغ وأ بیل نم تماش

 كلذ نایب مدقق دقو « ىثالثلا نم ةعض مث هحتفب زوجو « ىعابرلا نم هيناث سکو هوا مضب ( دعت باب ) هلوق

 یس ةئمو « علالا دادحالا لصأ : ةغللا لهأ لاق « رانج لا باتك نم « ابجوز ريغ ىلع ةأرملا دادحا باب د ىف

 دادحالا ىنعم : هبوتسرد نبا لاقو . ةيصملا نع عدرت اهنآل اذح ةيوقعلا تيمنو « لخادلا همن ادادح باوبلا

 : ءارفلا لاقو . ةيصعملا دا عشم اک امف عمطلاو اهتبطخ باطخلا عمو بيطلا اهئدبو ةئيزلا اسف ةدتعلا عنم

 یور و « تابجلا ىف هيلقت عانتما ینعع رظألا دیدح هنمو « هل واع ىلع هعانتمال وأ هر عانتمال | ذب د دیدم ا ی

 « ةتعطق اذا ءىثاا تددج نم ذوخأم مجلاو « ربشأ ءاملابو« او ءاحلاب یورب : لاق ىباطخلا هاکسح مجاب

 ناك ءارفلا لاقو . تدحأ الا فرعي لو تدح ىممصألا ركنأ : متاح وبأ لاقو . ةنيزلا نع تعطقنا ةأرملا ناکف
 (بيطاا ةبيصلا رقت نأ ىرأ ال ىرهرلا لاقو) هلو ٠ برملا مالک ام رثكأ یرخالاو تدحا نورثؤي ءامدقلا

 هلصو یرهزلا رثأ ناف « فنصاا فرصت نم هنظأ « ةدملا اهيلع نال ( هلوقو ) امتع تاف جوز تاذ تناكاذإ ىأ

 ةراشإ لیاعتلا فو . واصتخاب هنع رمعم نع قازرلا دبه دنع هلصأو « !مودب هنع س وب نع هثطوم ق بهو نبا

 ءاضيأ ىنفاشلا جتحا كلذبو « اقافتا اممم لك ىلع ةدعلا بوجو دادحالا ىف خلابلاب ةيبصلا قالا ببس نا ىلإ

 « ابلحكتفأ , بابل ىف ةلس مأ ثيدح ىف هلوقب هريغ جتحاو « ةدملا ىف !متبطخ لب اهيلع دقملا مرحي هنأب اضيأ جتحاو
 نوكي نأ لاهتحال رظن هب لالدت-الا فو ؟ یه لدتکتفا تااقل ةريبك تناک ول ذا « ةريغص تناك اهتأب رعشي ةناف

 یهو . دسالا دیع نبا ىأ (ةلس ىلأ تنب بنيذ نع ) هل . لاحتكالا نم اهنكمذفا ىأ « ارلحكنفأ و اطوق ىتمم

 اذك « للي هلا لوسر نع اهل ةياورال انآ نيتلا نبا معذو « يلب ىنلا ةبيبد یهو « مقلب ىنلا جوز ةلس مآ تنب

 ىراخبلا ا جرخأو « ثيدحلا « بنیز می هللا لوسد ینایسف ةرب ىمسا ناك » اهثيدح لسم اهل جرخأ دقو « لاق

 ىف نالوآلا ناثيدلا اهنه مدقت ( ةثالثلا ثيداحالا هذه هترخآ امنا ) هلوق ٠ ةيوبالا ةريسلا لئا وأ ىف مدقت اشر دح

 اهوخأ قو: نيح ىتاثلا فو اهوبأ وت نيح لوالا ىف لوق ىلع مالکلاو « امیحرش نم ريثك عم زئانجلا باك

 نأ فورماا نأو « بعصم یبآ قبرط نم نابح نبا حیح ىف وه !ذكو « هقا دبع تآطوملا ضمب ىف یم ةنأو

 تنب بنيز ىلع تلخد نوكن نأ لیحتسیف لفط ذم موب ةبلس ىبأ تاب بنيزو !ديوش دحأب لأ شحج نب هللا دبع

 ىلا ربخلا غولب دنع ةلس ىبأ تنب بنيز لوخذ ناف رغما هللا ديبع نوكي نأ زوج هنأو « ةلاح لا كلت ىف شحچ

 رک ةفالغ ىف تام هلال ةفاضإ ريذب «ديعو هسا ناف شحج نب دمحأ ايأ نركب نأو < ةزيم یهو ناکهنافوب ةنيدملا

 ىف عقو نوکی نأ نيرمآلا ىلع مزاب و . ابنفد رضح ةنأ. ىلع لديام درو نکلل « بنیز لبق تام نوك نأ زوجیف
 مير ىلع هب لدتسا ( لحال ) هلوق ٠ ةعاضرلا نم وأ اهمأ نم شدج تنب بنيز اخآ ناك تسلا وأ رییفت مسالا

 ءانشتسالا ناب لكشتساو جوزلا ىلع ةر وكذملا ةدملا دادحالا برجو لوو « حضاو وهو جوزلا ريغ ىلع دادحإلا

 ليلد نم ديفتتسا بوجولا آب بيجأو « بوجولا ىلع ال جوزلا ىلع ثالثلا قوف لحلا ىلع لديف نا دعب عقو



ALقالما باتک- ۸  
 لالخلا لقنو « ةبيش ىبأ نبا هجرخآ بجبال دادحالا نأ ىرصبلا نسحلا نع لوقنملا نأب درو « عامجالاک رخآ
 ارحبت دشأ قارملاب ناکام : دحأ لاق « دادحالا فرءيال ناك نأ یمشلا نع دواد نع میشه نغ حا نع هدئسإ

 در اف ناک ناو جاجتحالا ىف حدقتال امهتفل او « ها امملع كلذ ینو : لاق - يعشلاو نسحلا ىنعي  نيدذه نم

 اضيأو ؛ نسحلا نع الإ ةلأسملا ق فالحلا ین ثيح رذنملا نبا ىلع بقعت یمشلا رثأ قو عامجالا ىعدا نم ىلع

 بيجأو « حابملا ىوادنلا عنتع ملالإو « بوجولا ىلع لاد  بابلا ثيداحأ ثلاث وهو ب امید تکش ىلا ثيدخ
 ىلع هنیعب الاد ليلدلا كلذ ناک هزاوج ىلع ليلد لد اذإ هنم عنمام لك ناف ء بوجولا ىلع لدي قايسلا نأب اضيأ

 : اولاقف ةيفنلا همورفم كسي ( ةأسمال ) هل ۰ كلذ وحنو فوسكلا ف عوكرلا ىلع ةدايزلاو ناتلاك بوجولا

 ةأرهاب دييقتلا نع اوءاجأو « 0 بجي اک اوياء دادحالا بوجو ىلا رووجلا بهذو , ةريغصاا ىلع دادحالا بحال

 مومع ىف لخدو « ةدتمملا هنم عمت ام اهعنع بطاختا وه ىلولا نأب ةفلكم ريغ امتوكنعو « بلاغلا جرم جرخ هنأ

 تام اذا دلو مأوأ ةبناکم وأ ةضمیم تناك ولو ةمأ وأ تناك ةرح ام لوخدملا ريغو اهب لوخدملا « ةأ ما  هلوق

 ةيفنحلا هب لدتسا ( رخالا مويلاو هقاب نمو: ) هلوق ٠ ةيفنحلل الخ بلا ىف جوزلاب هدييقنل اهديسال اهجوز اع
 ام كلذب ىئاسنلا هيلع مجرتو « رون وأو ة ةا اا ضعب لاق دو « ناعیالاب دييفتل ةرذلا ىلع دادحإ ال نأب

 اضيأو . مريغ هكلسي دقو نیلسلا قيرط اذه لاقب اء هل موب الف رجزلا ىف ةغل اب اديك 7 ركذ هنأب رورجلا

 رفاكلا لخد اک ینعااب كلذ ىف ةرفاكلا لخدتف « بسنلا ظفح ىف ةدعلاب قحتام وهو « جورا قح نم دادحالاف

 موضع! نع هب واف ىف ییسلا لقاو < ىنكملا و ةّفنلا هيشأف ةهچوزلا قح ةنالو <« هيخأ موس ىلع موسأأ نع ىهنأا ىف

 ديق : یوونلا لو  داجأف هتربش داسف نيبو هلثاق ىلع درو « رخالا مويلاو هقاب نموت » هلوف ىف ةلخاد ةيمذلا نأ

 دنع اور قو « لوا لوالاو : دملا قيقد نا لاق « عرشلل داقثي ىذلا وه هب فصلا نال نام الا فصوب

 ىلع ) هلوق . ا-جاع دادحإ ال لاق نم لوق وه : ىبرحلا نبأ لاق « ءارقالاب دتعت امنع قوام ا ةرمذلا نأ ةيكسلاملا

 ( جمذ ىلع الا ) هلوق . ةيكللاملل افالخ هتافو ققحتت مل هنال درةفملا ةأرما ىلع دادحإ ال لاق نمل ةب لدتسا ( تيم

 «لیساراا » قدواد وبأ هجرخآ ام امأو « هريغ وأ ناک ابا جوزاا ريغ ىف تالثا ىلع دازبال نأ رمل ا اذه نم ذخآ

 « مايأ ةثالث هاوس نم ىلعو « مايأ ةعبس اهبآ ىلع دحت نأ ةارلل صخر رب ینلا نا و بیمش نب ورع ةباور نم

 بيعش نب ورع ةاور لج نآل لضعم وأ لسم هنکسا , مودعلا اذه نم جر بألا صوصخ ناکا حص ولف

 بقعتف حارشلا ضعب موو . ةباحصلا راغص ضعب نع ریسیلا ءىثلا ال ةباحصلا نم دحأ ند ورب ملو نيعباتلا نع

 اذسهو : لیساراا ىف هثیدح جرخ الف ايلات سدا بيعش نب ورع : لاف « ليسارأا ١» ىف هير دواد ىبأ ىلع

 هريغ نع لوقنم وه اک ىمباتلا ةباورب ليسارملا صخ ال ناك دراد وبأ نوکی نأ لامتحالو « هاناق الدودرم بقعتلا

 ام] و ء اعاج) اماع دادح] الف ةيعجرلا امأف « ةتاطلا ىلع دادحإ ال نأ ىف ةيعفاشلا دنع حصاألل هب لدعساو « اضيأ

 ىلع اسارق دادحإلا املع : روث وبأو دبع وأو ةيفلحلا تلاقو « دادح] ال رورملا لاقف « نئابلا ف فالتخالا
 سبللاو بيطتلا نم هكرت نآل عرش دادحإلا نأب نولوالا جتحاو « ةيكل الا و ةيعفاشلا ضعب لاق هب و « اهنع قوتلا

 نع توملا هعنع هن ال تيملا تح ىف ارهاظ كلذ ناك. » كلذ نع اهل ارجز هنم ةأرملا تعنف عاملا ىلا وهدي نيرتلاو

 ةدعلا تيجو مث نمو « كلذ لك ىف ىحلا قاطملا فالخ « هنم فاخت ال و یه هيعارت الو جیوزتاا نع هنم ةدتعملا عنم
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 - ئابلا ةقلطملا ناو « اقافتا اماع داد>) الف لوح دلا لق ةقلطملا بال ا الوخدم نكت ۸ نزد امنع قوم لک لع

 جوزلا نادقفل كرت نأب بيجأو < اماع دادحإ ال ةنعاللا نأب بقعتو « ديدج دقمب هنيعب جوزاا ىلا دوملا اهنکع

 ابنود اف لاءا ثالث هو و ببرق نم جوزلا ريغ ىلع دادحالا زاوج ىلع هب لدتساو ةيجوزلا نادقفل ال هنيعب

 تاوانت !ذهلو « ةب رشبلا عابطلا ةباغو اناعارمو سةناا ظح لچال حبب أ ردقلا اذه نأكو « اهلع داز ايف همي رتو

 بيطتت مل اهناب امهنم لک تحرصو «دادحالا ةدرع نغ اجرختل بيطلا امونع هللا ىضر شحج تنب بنيزو ةبيبح مأ

 (ارشهو ىبشأ ةعبرأ ) هلوق ۰ مالا لاثتما الإ ابر مل اكل « اهدنع ةيقاب نرحل ران آ نأ ىلا ةراشإ « ةجاحل

 ةعيرأ ىلع ةدايز یهو ءاموي نیرشع و ام ىضم دمز حورلا هيف خفنتو هقيلخم لماکت دلولا نآ هيف ةكسملا ليق

 عم دارملاو ىلا_لا ةدارال اثن وم رشملا ركذو « طايتحالا قيزط ىلع دقملا ىلا رسكسلا رج ةلهآلا ناصقنب ربشأ

 ىلايللا ىف یه: فاسلا ضعإو یعاز والا نعو رشع ةيداحلا لا لخدن یتح لح الف « رولا دنع ابءايأ

 ىلع مالكلا .ىف لبق ابااح حرش مدقت اک لمالا تیئثتساو « رشاعلا مويلا لوأ ىف لو رهشالا ىنعم دعب رشعلا

 تأب ءاوسأ نع نايس نبا هدعحصو لجأ هجرخأ دانسالا یوف ثددح درو دقو « ثراحلا تنب ةعيدس ثر لح

 « كموب دعب یدح ال : لاقف بلاط ىبأ نب رفعج لثق نم كلاثلا مويلا لَم هللا لوسد “لء لخد » تلاق سيمع

 مث اال یاس : لاقف هالي ینا اناتأ رفعج بيصأ ال » ىراحطلاو نابح نالو هل ةياور قو « دمحأ ظفل اذه

 كلاثلا مریلا دعب امنع قوتملا ىلع دادحالا بحال نأ. رهاظ : « ىذمرتلا حرش » ىف انخيش لاق « تش ام یعنصا

 « مثديغو نوعو دمو هللا دبع هدالوأ ةدلاو یهو قافنالاب بلاط ىنأ نب رفعج جوز تناک س يع تنب ءامسأ نال

 اوعمجأ دقو « ةحيحصلا ثيداحالا فلاذع ذاش ثيدحلا اذه نأب باجأو ء زوج الدادحالا نأ یهنلا رهاظ لب : لاق

 ١ هن ال فبعض اذهو : لاق . مهيد دنع ءایحا ءادبهشلاو اد.مش لتف ارفمج نإ : لاقي نأ لمتح و لاق . هفالخ لع

 نب هللا دیمکو هم بلطلا دبع نب ةزمحك- رفع حطق اک ءادمش ماب عطف نك ءادمشلا نم رفمج ريغ قح ىف درب

 ةدتعلا ىلع ناك دادحإلا نأو « خوسنم هنأب ىواحطلا باجأو . اصخام انخيش مالک ها - رباج دلاو مارح نب ورع

د لدیام انف سیل و بابلا ثيداحأ قاس مث ارشعو رپشآ ةعبرأ دادحالاب ترمآ مث تقو ىف اهتددع ضعب ىف
 ىل

 : ىرخأ ةبوجأ كلذ ءارو لمتعو , هتدام ىلع ىرجل لاهتحالاب خلا ءاعدا نم شکی هنکل . خالا نم هاعدا ام

 اهتز> ىف ةفلابم ءامسأ هتلعف فورعملا دادحالا ىلع ادئاز اردق ثالثلاب دیقلا دادحالاب دارلا نوکی نأ اهرحأ

 نع اهدمب اهاهتف ةدعلا تسقناف ثالث دعب تعضوف الماس تناكاهنأ اهناث . ثالثلا دعب كلذ نع اهاهنف ىفمج لع

 ىضقنت اهتدع نأ ىلد علطا تب هنأ ىلع لمع هن ال ءاثالث ١ یرخالا ةياورلا ىف هلوق كلذ عنع الو , دادحالا

 ثيدحلا لعأ قبلا نأ اهعبار . دادحا الع نكي ملأ هدامشتسا لبق قالطلاب اهئابأ ناك هلعل اما" . ثالثلا دن

 هنا : لاق هنكل دحأ هحک دقف < عوفدم ليلعت اذهو « ءايسأ نم دادش نب هللا دبع عام تبشر مل : لاقف عاطتنالاب

 لثس دحآ نأ مرثآلا ركذو .ذوذشلاب هلعي هنأ ىلا هنم ريصم وهو : تلق « دادحالا ىف ةحيحصلا ثیداح الا فل اع

 ر نبأ نع فورعلا و « رکسنم اذه : لاقف « ثالث قوف دادحا الو هعفر رمع نبا نع ملاس نع ةلظنح ثيدح نم

و . لعأ هقاو ءامأ ثيدح فالخم « ةيف ةراكن الف ةدتعملا ةأرملا ريغل ن وكي نأ لمتحم اذهو . ها هر نم
 برغأ
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 موف الو « هلا مال ميل دتلاب اهمآ هنأب هرسفو ةدحولا لدب لاب «ییلست » ظفلب ثيدحلا قاسف نابح نبا
 « همالك ىنعم اذه ‹ ثالث اب اهدمق كلذإف دشآ مالا ءادتبا یف ن وكس قاقلا نوک هيف ةمك حلا لب ثالثلاب اهدييقت

 بات نأ لي هلا لودر قرمأف د هريغو قويبلا ةياود ىف عقو دقو . اهليوأَتا فاکست و ةماكلا فحصف
 ثيدحلا وهو روكذملا دائسالاب لوصوم وه ( ةيلس مأ تعمسو بنيز تلاق ) هاو . هؤطخ نيبتف ءاثالث
 . « تلي یا جوز ةيمأ ىبأ تب » كلام نع قازرلا دبع داز « ةلس ما ىأ تحج » أطولا ىف عقوو ؛ ثلاثلا
 « هثطوم ىف بهو نبا اهاتسو « شيرق نم » عفان نب ديمح نع ثيللا قيرط نم یاسنلا داز ( ةأرما تءاج ) هلوق

 دوسالا ىلأ نع ر بهو نا هجرخآ هلا دبع ن مہ تف کزاع قيرط نم هماکحأ یف یضاقلا لعاسا هچرخا و

 . هللا لوسر یفتست تت هللا دبع نب مي تنب تاع نأ ةلس ما ابمأ نع بفيز نع دم نب مساقلا نع لفوالا

 « ثيدحلا « امتع ىتشتو دحت یهو یوزخلا ةريفاا تحت تناكو اجوز امم قوت یتنبا نا : تا اقف کرب

 ؛ امسي لو « ين تنب » لاق هنکل ةعيهل نا نع ىلءرلا نوراه نب نارمع ةياور نم ىتاربطلا هج رخآ اذکهو
 نع نمحرلا دبع نب دم نع ةبقع نب هللا دب نع » ملاص نب نانع قیرط نم «ةفرعلا و ىف هدنم نبا هج رخآو
 نأ تااقف 2 هللا لوسر ىلا تءاج م نب هلا دوو تا عن تاب کتاع نع ا نع بب ز نع عفان نی ديمح

 وا وه نحرلا دبع نب دمو ,ءهدسجل هبسف ةعيمل نبا وه ةبقع نب هللا نو ثردحلا « ایجوز قوت انا

 . هيلع تفقو ايف بسنت مو اسهجوز وت یتا تنبلا مست لو ٠ ناقبرط ةي نالف اظوفحم ناك ناف ؛ دوسالا

 اذکو هيلع لبذلا ف یسوم وبأ اذکو ةياحصلا ىف هدم نبا هلفغأ دقو« هيبأ مسا لع فأ لا ىوزغلا ةريذملا امأو
 نابجو هسف زوم ديعلا قيقد نا لاق ( اهنيع تكتشا دقو) هلوق . ةيلغ نو>تف نا هكردتسا نكل « ىلا ديع نبا

 حجرو ة لا یهو لعافلا ريم تكتشا ىف نوكي نأ ىلع امحتف و ةيكتشملا ىه نيملا نوکت نأ ىلع ةيلعافلا ىلع نونلا مض
 ىووألا رصاقا معلا لعو؛ لسم ف ةءاورلا هدمو منه حجر وهو ینعب « اهانيع » تاباورلا ضءب ف عقوو اذه

 لک اثالث وأ نیترم ءال ) هلوق ٠ ءاحلا مب (ابلدكتفأ ) هلوق . ىدذنملا وه لوالا حجر ىذلاو , حجرالا وهو
 لادتكالا رحت ىلع ليلد هيف : یوونلا لاق « لحتکت ال و لاقف عفان نب ديمح نع ةبعش ةياود ىف ( ال لوقي كلذ
 «راهنلاب هیحسماو ليللاب هيلعجا د هريغو أطوملا ىف ةلس ما ثيدح ىف ءاجو ۰ ال ما هيلا تجاتحا ءاوس ةداحلا ىلع
 تامف ناف « هکرت ىلوالا نأ عم ليللاب زوحيو راهنلاب زج مل تجاتحا اذاو « لع ال هيلا جتحت مل اذا اهنأ عملا هجور
 ةبعش ثيدح ىف نأب بقعتو ؛ اهئيع ىلع فوخلا ققحتي مل هنأ ىلع بابلا ثيدح مهضعب لوأتو لاق . راهنلا, هتحسم
 قو« اهرصب ىلع تيشخ دقو اديدش ادمر تذمر اهرکذ مدقملا هد:: نا ةياور قو « منع ىلع اوشخ و روكذملا
 خبصأ نب مساقلا ةياور قو « ال لاقف « نظرام قرف اهئيغ كدت اهنا » ةناثلا ةرلا ف تلاق انآ یناربطلا ةياور
 تنب ءامسأ تتفآ كلذ لثعو « حیص هدنسو «تأقفنا ناو ال لاق « اهنيع ءقفنت نأ ىثخأ ىلا مزح نبا اجرخآ
 بیط ال le اهتيع ىلع تفاح اذا زوج هنعو : اةنظم هحامب هنع باور ىف كلام لاق اذ و « ةبيش 5 نبا هجرخأ سيع
 ديمضتلاك لحكملا ريغب ءربأا ال لصحم ناك هنآ لاتحاب ةأرملا ةصق نع اوباجأو ؛ لوللاب اديقم ةيعفاشلا لاق هيو « هيف
 تداک ىتح لحتكت ملف رمع نبا ىلع تدحأ اهنأ ديبع ىبأ تنب ةيفص نع ةبيش ىبأ نبا جرخأ دقو « هوحنو ربصلاب
 نال هب نيزتلا یضتقی ام وهو صوصخم لحك ىلع ىبنلا لوأت نم مهنم و « ربصلا امهیف رطقت تناكسف نافیزت اهانیع



 ۸۹ ۵۳۳۷ - ۵۳۲۳ ثيدحلا

 هيف ناک ولو كلذ زو : ءالعلا نم ةفئاط تلاقو . ةئيز هيأ اما صحت ملف هيف ةئيز ال ام لصح دق ىوادتلا ضع

 ىلع بصنلاب لصألا ىف اذک ( ارشعو ربشأ ةءبرأ ىه امنا هلوق ٠ ةلدالا نيب امج ةيزتتلا ىلع ىبنلا اولحو « بيط

 ناك امل ةبسنلاب ةدملا لاقت ىلا ةراشا هيف : ديعلا قيقد نا لاق« حضاو وهو عفرلا موضعبل و < نآرقلا ظفل ةاکح

 قو « لوحلا سار ىلد ةرعبلاب ىرت ةياهاجلا ىق نكادحا تناك دقر» ه.ب لاق اذهلو اماع ربصلا ن وتو كلذ لبق

 نکل « عيفصلا نم فصو ال ةبسذا اب كلذ دك وهو « ةفال راع مالسالا ىف مك-حلا نأ ىلا ةراشا ةياهاجلاب دیتا

 لبق ىلا ةيالاب تخف مث « لوما ىلا اعاّم ممجاوزال ةيصو إل ىلامت هلوق صنب مالسالا ىف رمتسا لوحلاب ريدقتاا

 لوصوم وهو « ثيدحلا ىوار عفان نبا وه ( ديمح لاق ) هلوق . (ارشدو ربشأ ةمبرأ نوسفنأب نصیری ) یهو

 مالكلا اذهب دارملا ىل نيب ىأ ؟( ةرعبلاب ىرئامو ) ةلس ىبَأ تنب یه ( بلیرا تاقف ) هلو ۰ هب ءودبملا دانسالاب

 ملةياورلا هذه ىف اذگه (حلا اشفح تلخد ابجوز امنع نوت اذا ةأرملا تناک) هلوق ۰ ةأرملا هذه هب تيطوخ ىذلا

 « لحتكت ال لاقف م هظفل و راصتمخاب هئكدل هلک عوفر هيل ىذلا بابلا ىف ةرعش ةباور ىف عقوو « بنيز هدنسآ

 رش ةمبرأ ىطمت ىتح الف «ةرعبب تمر باكر ف لوح ناكاذاف ؛ ابيب رش وأ اهسالحأ رش ىف كم نك ادحإ تناكدق

 « لاتحالاب هريغ ةياورب هتناور ىلع یضةر الف سانلا ظفحأ نم ةبعش نال بابلا ةباور جاردإ یضت ال اذهو « رثءو

 اهدعب ءافلا نوكسو ةلموملا یکی شفحاو . ةیمش ةا ور ىف تسيل یا ةدايزلا نم بالا ةباور ىف ام فوقوملا لعاو

 : كلام نع مساقلا نا قيرط نم یاسنلا دنعو « ريغصلا تلا : كلام قرط زم هئياور ىف دواد وبأ هرسف ةمجعم

 ثعشلا ليلذلا تيبلا شهلا : ىعفاشلا لاقو . هلبق ىذلا نم صخأ ودر ؛ ةلءره اهدمب ةمجملا مضي صخلا شفا

 اذه ىأي ةمقأا قايسرهاظو ؛ هو وأ لرغ نم امام ةدتمملا هيف ممج ةمولأ هبش صروخ نم "ىش وه ليقو  ءانیلا

 شفا لصا لملو « هيف تسلط اش تيب رش ىلا تدمع د یا ةياود ىف عقو اذکو « ةيغش ةياور اصوصخ

 ركب ساح عمج نيتلمبم ةبعش ةبا ور ىف سالحالاو « ةراعتسالا قیرط ىلع ريقحلا ريغصلا تيبلا فلمعتسا مش رکذام

 فصو عقو نيظفللا ىأ ىف كش ىوارلا نأ دارملاو « ةعذربلا تحت نوکب قيقرلا ءاسكلا وأ بوثلا وهو نوكس مث

 هلوق ۰۰۱۸ » ىنييمشكلا ةءاود ىف ( اهب رع تح ) هلوق . بابلا ةباور ىف امم اركذ دقو « اهئاكم فصو وأ !مایث

 « كداا ال عبوذتلل « رئاط وأ زا فا لوقو لدبلا ىلع نيون:لاو راب ( راح ) نيونثلاب ( ةبادب فوت مث)

 ةمجعم داض مث ةانثم مث ءافب ( ضفتف ) هلوق ٠ ةيفرعلا ال ةيوغللا ةقيقحلا قبرطب وه ركذام ىلع ةبادلا قالطاو

 جرخ و هيف تاک ام سكت ىأ سنکلا ضفلا لصا و « اهدلج هب حسك : لاقف ثيدحلا رخآ ىف كلام هرسف ؛ ةليقث

 « یعفاشلا ةياور یهو « ةفيفخ ةلمهم مث ةدحوم مث فاقب ءصبقت » ىئاسنلل ةياور ىف عقوو . ةبادلاب هلمفت ام هنم

 ةعرسو ودءإ بهذت ىأ « عارسالا نع ةيانك وه : ريثالا نا و ىتاهيصالا لاق « لءانالا فارطأب فعالا صرقلاو

 «ةيد فوق ىف ءابلاو . هب اهدبع دعبل جوزا ىلا ابتوش ةدشا وأ اهرظنم حبقل اهئايح ةرثكدل اهيوبأ لزتم ىلا

 سعال تناك ةدّعملا نأ اوركذف ضاضتفالا نع نييزاجحلا تلأس : ةبيتق نبا لاق . رهشآ لوالا طبضااو « ةيبيس

 شاطب ةدعلا نم هيف یه ام رسكت ىأ ضفت مث رظنم حیقاب لوح لا دعب جرخت مث ارعش لیزت الو ارفظ قن الو ام

 « هنم صخأ هنکل « كلام ريسفت فل اخمال اذهو : تلق . هب ضتفت ام دغب شيعي داکی الف هذبنتو ابلبق ةب حسمت

 « هرېظ لەو ةيادلا ىلع اهدمب حسم الآ هانعم : بهو نبا لاقو « لبقلا دلج هب دارم ا نآ نيبتو دا قاطأ هنال ٠

 یرابلا جف ه ٩ جارك م



 ىح ءاقنلا ةداراو خسولا ةلازال بذعلا ءالاب لا-تغالا ضاضتفالاو « لستنت ىأ ضف مث هب حس دارلا ليقو

 « امضايبو اماقن ىف ةضفلا هبشتف خسول نم قتنتف فظنتت هانعم : شفخالا لاق مث نمو « ةضفلاكة يقن ءاضیب ريصت .

 نأ ىامركلا زوج . ( يبات ) . ةيلكلاب هنم لاصفنالا ىرلا نمو « هيف ىهام كالها ىلا ةراشإلا كلذب ضرفلاو

 ٠ ىا هئاضعأ ضمإ رسکت نأب رئاطلا ضتفت یا ةدئاز نركن وأ ةدعنلل « هب ضتفتف و هلوق ىف ءابلا نوک

 زوجيو ةلءرملا نوکسو ةدحوملا حتفب ( ةرعب ىطعتف جرخت مث ) هلوق . احيرص ضاضتفالا يفت نم مدقتام هدر و

 ىرتن لبالا وأ منا رعب نم ةرعپب ىرت د كلام نع نوشجالا ناو فرطم ةءاور ىف ( اع یرتف ) هلوق - ابحتف

 ىف عقوو « اهربظ ءارو نم منذلا رعب نم ةرعبب ىرتف » بهو نا ةياور ىفو « ام الالحا كلذ نوكيف اممامأ اه

 ءاوس پلکلا روم ىلع فقرتب ةرعبلا امر نأ هرهاظو « ةرعبب تمر باك رف لوح ناك اداف د ةنالا ةبمش ةءاور

 نم یرت هريغ وأ بلک نم ضرع نم اهب ىرت لہو . حارشلا ضءب مزج هب و « رمت مأ هرورم راظتنا نمز لاط

 اذإ باکا نأب عما نک : ضايع لاتو . هريغ وأ املك ا ىرت ةرعإ ند اماع نوهآ الوح اهماقم نأ اهرضح

 ہن اف « اظفاح راک اذا امس الو ةلوبقم ةقثلا نه ةداب زلا و « هدعإ ى الو : تاق . ةرعبلا تمر مهب تضتفأ رم

 ةدعلا تمر اهنأ ىلإ ةراشأ وه : ليقأ ةرديلا عر داراا ىف فلتضاو . عجل ا ىلا جاتح ىح نيتياورلا نيب ةافانمال

 ناك یضقنا 1 هيف تناك ىذلا ءالبلا لع ريصلاو صيرتلا نم هتاعف ىذلا لءفلا نأ ىلا ةراشا لیقو « ةرعبلا یر

 اهدوع مدعب لؤافتلا ليبس ىلع اهممرت لب ليقو « مجوز قحل امظءتو هل اراةحتسا اهتمر ىلا ةرعبلا هل اهدنع

 ۱ كلذ لثم ىلإ
 ةداحال لحكلا ساپ - ۷

 اهمأ نع لس" ةدبا بيز نع عفان نب دی انثدح ةبعش اندح سايإ ىبأ نآمدآ اثم - ۸

 ال : لاقف « لحكتلا ىف هونذأت-اف هب هللا_لوسر ىلع اوثأف « ايتيك لع اوشفت «اهجوز فوت اما نا »

 . ةرعبب تمر بلك "رف لوح ناك اذاف - اهنبب رش وأ - اهسالحأ رش ىف کس یک ادحإ تناكدق « لحتكت

 ۱ < رشعو رهشآ ”ةعبرأ ىفمت یتحالف

 ةأرمال حال » لا هلي ینا نأ بڪ م نع ثيم ةملس 3 نبا 4 بليز تمسو »  همعوب
۶ 

 1 9 هر کم هک جز 4م یا

 : ةيطع مأ تلاق» نیس ندم نع "مع 0 18 ان اح رشب ان دح وا شرح — ۳۰

2 ۰ 1 
 » جو رب الإ ثالث نم رک ۱ دع نأ انهما -

 با وصلا : نیّتلا نبا لاق . ةدحا لاقل یعابرلا نم ناك ولو , یقالثلا نم عقو اذک ( ةد احلل لحكملا باب ) هلوق

 هيف ركذ . حجرأ رخآلا ناك ناو ًاطخم سياف زئاج هنيكل : تاق . ضئاحو قااطك ثنؤلا تمن هن 9 ءاه الب داحلا

 مدت دقو ء راصتخاب ةيعش قد رط نم ایهدروآ ۾ ةبلبح ما ثن لح اذکو « هليق بایلا ىف یضالا ةلسم مآ كثيدح



 ۹۱ ٥۳4۱ ثيدحلا
 ا يح __س_بچج سد

 ارصدع ةيطع مأ شو لو دررأ مع 2 ءاحلاو تاكلا نيب 50 الب ىلعتمملا ةءاور ق ل لحتكتالو هل رو و 5 لمف فام

 ۳ جو ىلع الإ 5 ىنممشكلا ةيأرر ف € مجد الإ 2 هلوةو 3 ال وطم هيلي ىذا بايلا قو

 رهطلا دنع فک داحلل طلا سا ويعم

 تااق يطع ما نِ a نع ترا نع دیز ندا اد باهولا دبع ْن 1 25 رم هم ۱

 الو بیط الو لحن الو ءارشعو رهشأ ةعبرأ جوز ىلع الإ ء ثالث قوف ثيم ىلع دم" نأ یہا اتک »
 نم ةذ ىف اهضيحت نم انادح] تاستفا اذإ رولطألا دنع انل صم دقو . بئمع "بوت الر ًافوبصم بوت سبل

 رانا عاما نع 0 اکو « رافظأ تسک

 ( یه انك ) هلوق ٠ ضیحت نم تناك اذا ضیحا نم اهرپط دنع ىأ ( روطلا دنع ةداحلل طسقلا باب ) هلوق
 نيةاهرع ( بصع بوث الإ اغویص» ابوث سبلن الد) هلوق . هدء) ىذلا بألا ىف هعفر حرص دقو < هلوأ مضإ

 اب وصعم جمني مث غبصي مث طاري ىأ اهزغ بصمب نیلا دورب یهو ةباضالاب وهو ةدحوم مث ةنك اس مث ةحوتفم
 «یهتلا » بحاص لاقو . ةمحللا نود ىدسلا بصعي ااو « خبصني مل ضيبأ هب بصعام ءاقبا ىثوم جرخيف
 ةياد نم هنا نولا لهأ ضعب نع « بيرغلا ليذ » ىف ىدملا یسوم وبأ ركذو . نالا دورب نم لوتفملا وه بصعلا
 هنا : ليهسلا لوق هنم برغأو « بیرغ اذهو « ضیپا نوكيو هريغو زرحلا اهنم ختي نوعرف سرف ىمسن ةيرحي
 ةرضلا بصعلا بوثلاب دارملا : ىدوادلا لوق هنم برغأو « یرونیدلا ةفينح یا هازعو نیلاب الا تبثپال تابث
 سيل ةداحلل زرجال هنأ ىلع ءایلعلا عج: رذنملا نا لاق ¿ رضخالا بصدلأ نأ یف فاس هل سولو ٠ عرب ا یھو

 نم وه لب ةئيزلا ذختیال هنوکل یعفاشلاو كلام هيف صخرف داوسإ غبصام الا . ةنبصملا الو ةرفصملا بايثلا
 ءاقلطم هم رعت انباحمآ دنع حصالا : ىوونلا لاق . ءظیلغ كلام هرکو ؛ اضيأ بصعلا ةورع هرکو « نزحلا سابا
 بايا یهو خوبم« سيلام زاوج ثيدحلا موهفم نم ذخؤي :ديعلا قيقد نبا لاقو :» زاجأ نا ةجح ثدحلا اذهو
 : ىوونلا لاق ء هب نيزتي ام ناك اذ]دوسالا كلاذكو « هب نزن ینلا اهنم عفترملا ةيكسلال! ضعب عنمر « ضيبلا
 اغوبصم اقلطم همنم ةيعفاشلا دنع حصالاف رب رملا ف فلتخاو . اغوپصم ناك ولو هب نيزتيال اف انباحصأ صخرو
 بهذلاب لحتلا فو « لاجرلاك ابقح ىف ناك-ذ نيزتلا نم ةعون# ةداحلاو هب نزال ءاسنلل حیبآ هنال « خوبصم ريغ رأ
 دوصقاا فو « هسدلب دوصقملا ف یا ة مج نم رظن هيفو . هزاوج حصالا نابجو هوو ؤاؤللابو ةضفلاو

 ىف هسفرب حرص دقو اضيأ هلوأ مضب ( اء صخر دقو ) هلوق ٠ لا هللاو عنملا حجرتي ابلمأت دنع هناف « دادحالاب
 ىذلا قو « امذوح » ىن مشكلا ةياور ىف ( ایضیحم نم انادح) تاستغا اذا روطلا دنع ) هلق .هدمب ىذلا بايا
 ىأ ةمجعم اهدعب ةدحواا نوكسو نونلا مضب (ةذب ىف) هلوق ٠ « تربط اذا اهرهط ىتدأ الا ابيط سم الو د هدعب
 نم » هدعب ىذلا قو , ةفاضالابو فاكلاب هيف اذك( رافظأ تسک نم ) هلوق ۰ ريسإلا "یثلا ىلع قاطت و ؛ ةمطق
 لاقو . ضيحلا بانك ىف هناي مدقت دقو « لوالا ضايع أطخو . هجوأ وهو ةفطاع واوو فاقب « رافظا و طسق
 فاكلا امبتم لک یف زوي ىأ « روفاقلاو روفاکا لدم تسکلاو طسقلا هیراخبلا وهو « هللا دبع وبا لاق  هدعب



 قالطاا باتك - ۸ 4

 طستلا : ىوونلا لا . ظقف لوالا فرحلا ىف ةيلثملا دارأف ٠ ءاطلا لدب ةانلا ءاتلاب لاقي هنأ طسقلا دازو فاقلاو

 ةحنارلا ةلازال ضل ا نم ةلتغلل هيف صخر « بطلا ذوصقم نم اسيلو روخبلا نم نافورعم ناعون راغظالاو

 مامهریغ نم رخأ ءازجا ىف اطا نأ امم بیطتلا نم دوصقلا : تلق . بيطتلل ال مدلا رثأ هب حبات ةچرکسا
 معزو ؛ بيطتللال ةحارلا ةلازال مدلا رثا اهب عبتت نأ خيشلا لاق اك انه ام دوصقلاو « ابيط ريصتف قحست
 رهاظ نأب ضارد هدرو « ضرملا ةحيار بهذتل ابلسغ رخآ ءاملا ىف هيقلتو ط قلا قدست انا ذارملا نأ یدوادلا
 زاوج ىلع ةب لدتساو « رظن هيفو لاق اذک « هب رخبتلا نم الإ ةبيط ةحنار هنم لصعال ةنأو « هابأي ثيدحلا
 . هريغ وأ سأرلا رمش ىف تم زلاب نهدتلاك بطتلا وأ نيزتلل نكي مل اذإ هنم تعنمام سنج نم أل ةعفنم هيفام لاعتسا

 بلا بايا داملا ست اپ - ٩

 يطع 'مأ نع ةصفح نع رماشه نع برح ن مالسلا دبع ای دح نيكو ی "لضفلا اشو - ۷۲

 اهناف « جور ىلع الإ « ثالث توف “ديت نأ رخال موبلاو اب نمزت ةأرمال لحال: ما *ىبلا لاق » تلاق

 < بصع نوک الإ اوم ايو ا الو" كنا

 الإ اييط "سم الو متلي ثونلا 'ىهند يطع أ ىناث ا ڪا ”ماشه ان؛دح یراصنألا لاو - ۵۳4۳

 روفاقلاو روفاکسلا لثم تسکسلاو طلا : هلل دم وبأ لاق . «رافظأو طق” نم ةذبا ترط اذإ هه ید

 لحال هلو ىف دازو « هعقر اعرصم ةسيطع مآ فی دح هسف رکذ ( بصعلا بایث ةداحلا سالت باب ( هلوق

 ابوث سبلت الو لحتکنال ناف: جوز ىلع الإ هلوق دعب دازو « لبق ینمالا ةيب> ما ثيدح لثم ثيدحلا ,ةأرمال

 ىف ةبیبح مأ ثيدح ىف مدقن و « ثالث قوف » هيف عق رو « هلبق ىذلا ىف هحرش مدقت دقو « بصع بولا اوبصم

 ىلع اند قلطلا لمح و « ارمايأب ىلايللا ةداراب عمجو « مايأ ةثالث د ةيناثلا قيرطلا قو « لایل ثالث  ىلوالا قيرطلا

 ثالث دحن اهنأ ىلإ یعازوالا بهذو « ابمابأب لایا ثالث دارملا نأ لع اضيأ لوم وهو « ثنأ كلذلو لواللل دیقاا

 مل هئانثأ ىفوأ راهنا لوأ ىف وأ ليلا ءانثأ ىف تام ناو تااثلا مويلا لوأ ىف تعلقأ لیللا لوأ ىف تام ناف « طقف لاهل
 ٠ ىراخرلا خيش ىنثملا نب هللا دبع نب دمت وه (ىراصنالا لاق و) هلو . قيفلت الو « عبارلا م ویلا ةحيبص ق الل عاقت

 ب ىلا یم ) هلوق . هلبق یذلا ىف روک ذلا یاوت-دلا وه ماش و « ةطساو البو ةطسا و ريثكسلا هنع ج رخآ دقو

 متاح ىبأ قيرط نم قریب هل هو دقو « هلبق یذلا تیدحلا لثم لصالا ىف وهو ارصتخم ةدروأ اذک (ابیط سمن الو
 هيلع دح امناف جوز ىلع الإ « مايأ ةثالث قوف ةأرملا دحت نأ یهن اب هللا لوس ر نا » ظفلب یراصت الا نع ىزارلا

 یندآ الإ ) هلوق . « ابیط سمت الو« لحتكت الو: بصع بوث الإ اغوبصم ابو سبلت الو ارشعو ربشأ ةعبرأ
 قب رط نم ةبيح مأ ثيدح فئدملا ركذ 9 ٠ لبق هحرمش مدقت دقو < اهربط لفآ وأ اهربط برق دنع ىأ ( اهرط

 ارا هح رش یضم دقو « هيف كلام خيش مزح نب ورع نب دمت نبا وهو ركب ىنأ نب هللا ديع نع ىروثلا وهو نايغس

 ©( ريبخ نولمعت اب  هلوق ىلإ - اجاوزآ نورذيو کنم "نون وب یذلاو م تيصاب - ۰
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 نعد حي یا نبا نع لبش انث دح ةدابع ن حور انربخأ رروصنم ن قادما رج ب £

 ۱ ےس u ۰ ۳۷ ص م ۰

 6 اينأو اسبجوز لها ديع رت ۃ دملا دده تناک: لاق ( احاوزا نور دیو منم نوفوتی نيذلاو) دهام

 ناف « جارخا ريغ لوما ىلإ ًاعاتم ممجاوزأل ةيصو ًاجاوزأ نورّذيو کنم "نوا وتي ”نيذلاو 2 6 هلراز

 نیرشعو ربشأ ةمبس ةنسلا ”مامت اه فا لعج : لاق ( فورعم نم نسفنأ ىف نام ايف ياع حانج الف نج رخ

 ناف « جارخا ريغ ) ىلاعت را لوف وهو « تج رخ تماش ناو اهتّيصو ىف تنكس "تءاش نإ « ”ةيصو لب

 : سابع نا لاق داطع لاقو . دهاجم نع كلاذ معز « اهماع نعلاو "یهاک ةكدعلاق 4 لع حانج الف ر

 داطع لاقو . ( جارخ| ريغ رل ىلامت هلا لوقو . تءاش ”ثيح تع « اهلهأ "دیه امن "دع ”ةيآلا هذه تحسن

 اف کیلع حانج الف را هللا لوقل « تّجرخ تءاش ناو « اهتیصو ىف تنكّسو اماهأ دنع تكدتعا تءاش نإ

 « اهل نکس الو تءاش ؛ثیح ًدتمتف « 'ىنكّسلا خستف ثاریل ءاج "مل : ءاطع لاق ( "نوسفنأ ىف نامف

 ماس 4 0 ۳ ۰ 0 ۸ ۵ س ۱

orto -.ی دی ینثادح مزح نب و رع ن ركب ىنأ نب هللا دبع نع نایفس نع ريثك نب دم اش —  

 اهیعارذ تحس بیطب تعد ماه “یمن اهءاج ال نايفس ىلأ رقذبا ةبیبح مأ نع » لس أ ةنبا پنیز نع عفان

 رخالا مويلاو لاب نمؤت أمال لحال : لوقي عقيم "بلا تم ین الول « ةجاح نم بيلعلاب ىلام : تلاقو

 « ارشعو رهشآ ةعبرأ جوز ىلع الا « ثالث قوف تيم ىلع حن“

 ف قاسو ؛ ريكحالاو رذ یال اذک ( ریبخ - هلوق ىلإ - اجاوزأ نورذپو کنم نوفونپ نذلاو باب ) هلوق

 تیب و « دملا اذه ثودحلا اذه ةرقيلا ریس ف مدت ) روصام نب قعإ یثدح ) هلوق ۰ ۸ کی الا ةي رک ةباور

 هذه نم ررظ دقو ؛ هيوهار ناب رسفو بوسام ريغ « قي و كانه عفوو ؛ هريغو قياعت نم هيف ليقام كانه

 »€ ابچا و امج وز لمأ كدع كنون 6 ةدعلا هذه تاک و هلو و ۰ أعممج أمهتع ل ناك هلعا و ¢ روصم نبا هنأ ق.رطلا

 ىنمم ةدملا نم وأ ءابجاو اأ ىأ فوذع ةفص هنالام] « ابجاو » ركذو ؛ یهشکلا نع رذ یال اذک

 ةيالا نأ ىلا دهاسجم بهذ : لاطب نبا لاق ؛ فرذح أدم رخ هنأ ىلع « بجاو » ةع رک ةباور ىفو . دادتعالا

 ىلإ اعاتم مبجاوزأل ةيصو إل امف ىنا الا لبق یلزت (ارشعر رپشآ ةعبرأ نم فن اب نصب رتب ) لاعت هلوت یمو

 « خوسنلا لبق خسانلا نوکی نأ لاکشتسا كلذ ىلع هل لماحلا نأکو « ةرالتلا ىف ابابق ىه اک ( جارخ) ريغ لوحلا

 ىلع بجو و رشعو رهشآ ةعبرأ صبرت ةدتعملا ىلع هللا بجوي نأ زاوجل , عفادتم ريغ £ نکع اهاعتسا نأ ىأرف

 دحأ هلقي ل لوق وهو : ناق . اصخلم ها مدنع تماقآ نا لوحلا ماه ةليل نیرشعو رهشآ ةعبس دنع قبن نأ ابلهأ

 الف « ةدعلل عین ىكسلا ناو هخوسذم لوحلا ةنأ نأ ىلع ارةبطأو ,دحأ ءامقفلا نم اہاع هعلات الو هريغ نرسفلا نم

 ةدعلا نأ ءاسلعلا فخ مل: بلا دبع نبا لاقو . اضيأ ىنكسلا تخسن رشعو رهشأ ةمبرآلاب ةدملا ىف لوحلا خسف

 «اضيأ خسأ هنأ ىلع روجاف ( جارخ] ريغ ) هلوق ىف اوفنتخا امنو ١ رشعو رهشآ ةمبرأ ىلإ تخسن لوحلاب



 قالطلا باتک - ۸ €
 س س ا سس سس سس سسسسس

 نييلبملا ءايلع نم دحأ لاق الو , كلذ ىلع عباتي و : لاق بايلا كل دح رک ذف دهاجب نع حی نا نا یورو

 فالخللا عفت راف سانلا هيلعام لكم اهردق ى دهاج نع خرج نا یور لب ۰ ةدوعلا ةدم ف هد نيعب ااو ةاحصلا نم

 معا هللاو . هيلع لومپ ال ذاش اضرأ هنأ ىلع , ىنكسلا ةدمب هريغو دهاج نه لقن ام صتخاو

 : نسحلا لاقو . دسافلا حاكنلاو *ینبلا رهم ساپ - ۱

 امف ادص اهل : ؛دمب لاق مث . ريغ ا سيلو « تاذخآ ام اهو « امینی قرف رمش ال وهو ةمرحم جوز اذإ

 دوعس# ىبأ نع نوح رلا دبع نب ركب یا نع "یره زا نع ”ناوفس انث دح نا دبع نب ع شی ل 6

 « ینبلا رهمو « نهاکلا ناولو « باكسلا نم نع هِي ىلا ین » لاق هنع هلا ىضر

ortYةمشاولا 9 یبلا ۳ هلا هيب نع ةفيح یا ن نوع ان لح ان لح مدآ شی ~—  

 4 نر وصلا "نماو ¢ “باا تر 6 باكا نم ن٣ ی ۰ کوو ارا لک او ةشوتسلاو

 یم ) ةرب ره ی نع مزاح یا نع دا ندم نه اش انربخأ دعا نب لع شی بس ۳۸

 4 ءامالا بدك نه لک بلا

 وهو ءاخبلا نم ليعف نزوب ةاّيحتلا ذيدشتو ةءجعملا رسكب ىغيلا ( دسافلا حاكذلاو ىغبلا رپم باب ) هلوق

 مث ءاي واولا تلديأ یوغب هلصأ نآل « لوعف هزو ليقو : ىتام ركلا لاق . تن وااو ركذملا هظفا ىف ىوتسي ءانزلا

 وأ طرش لالخ] نم ةهبشب ىأ ء دسافلا حاكنلا ف تحکن نم ربمو ريذقتلاو « اهدعب ىتلا ءايلا لجال نيؤلا ترسك

 ن سو ءارلاو ملا حب لمتسلل و ءارلا لي كش ( ةمرع جوزتاذا) ىرصبلا ره (نسحلا لاقو) هلوق .كلذ وغ

 اذا مع زارتحا ( رعشب ال وهو ) هل . همرج اذ یآ : لاقو نيتلا نبا مزج یا اذپ و « ریمضل اب و اما ءاحلا

 ال لاق نم مهنف : نيلرق ىلع اف ءاململ فلتخا : لاطب نا لاقو . ةمج رتلا قإاطي همومفمو دیقلآ اذپب و « دمعت

 مث . هريغ اه سيلو ) هلوق : هلوأ مضب ( امهنيب قرف ) هلوق ۰ رثكألا مو لئلا رپم اهل لاق نم مهنمو « ىعسم ا

 اه سال و » هلوق ىلا هلثم نسحلا نع س و نه مشه نع مش ىبأ نبا هلصو رثآلا اذه ) اهنا دص امل : دعب لاق

 بابلا ف فنصلا ركذ مث ٠ اماثم قادص ىأ , اهفادص اهل : لاقو هوحن نسملا نع قارولا رطم قيرط نمو « هريغ

 نهاکلا ناول-و بلكلا 3 نع یہلا ف ۔ یراصت الا ور نب ةيةع وهو - دوعسم ىنأ ثيدح لوألا ۱ ثيداحأ ةثالث

 نعد یدیجلا ةاور ف« ماهم نب ثراملا نبا وه « نمحرلا دمع نب ركب یآ نع ىرهزلا نع » هلوقو , ىغبلا ربمو

 هيفو ٠ ثيدحلا ةعشاولا نعل ىف ةفيحج ىبأ ثيدح یا . « نمحرلا درع نب ركب ابأ عم هنأ ىرهزلا انثدح نايفس

 دقو « ءامإلا بسك نع ىلا ىف ةريره ىبأ ثيدح كلاثلا . «نيروصملا نعلو ىغبلا بسكو بلكلا نم نع ینو »

 مے رحتل ۳ ملاع وهو مر لع دّوع نم رو را لاق : لاطن نبأ لات. عويبلا رخآ ىف ةنالثلا ثيداحالا حرش مدقق

 جتحا و. ةد دةعأأ ةن ىبأ نعو . دحلا م ۱ رد ةویش كانه نكي ف « دّمملا م رګ ىلع عامجالل دملا هيلع بجو

 كالا نم هتصح نأب بيجأو 5 ةمشأل 4.12 دح الو قافتالاب هيلع ةمرحم اهناف ةكرش اف هل ةيراج ءىلعو وأ م هل



 ۵۳4۹ ثيدحلا
 ع

 بج : ةيكلاملا نم

 فال 0 ةمشلا لوصح تضاا
تزاف الصأ اف هل كلم الف هل مرحلا

 مهاقلا نبا لاق مش نمو ٠ اقر

 لعآ هقاو . ةکولهلا ىف بحي الو ةرملا ءطو ىف دملا

وأ «لوخ هلا نیکو هيلع لوخدملل ربا اپ - ۲
 سپملاو لوخدلا "لبق بت 

 ره نبال تلق » لاق ريب نب ديمس نع بوبآ نع لیماع| انربخأ ةرارّز نب ور ازم - ۹

 « بذاك اكدحأ نآ لعب هللا : لاقو نالجملا ىنب یوغآ نیب لَو هللا بن رف : لاقف . هما فذك لحر

 بویآ لاق . امهنيب قكرفف . اف ؟ بئاث اكتم ليف ء بذاك اکدحا أ می هلل : لاقق . ايبا ؟ بلات اكنم لېف

 تاك نإ ٠ كل لام ال : لاق .ىلام : لجرلا لاق لاق . هث دمت كارأ ال ى ت رانید نب ور یل لا

 « كنم بأ وهف بذاك "تنک ن أر « اه تلخد دقف ندا

 « هيف فالحلا ىلا ريشي « لوخدلا فیکو » هلوقو . هقاةحتارآ هوجو ىأ (اهلع لوخدالل رپلا باب ) هلوق

 . اه بجو دقن ةأرملا لع اري ئعراو اباب قلغآ نم نأ ىلع « ا تلد دف ر بابل ثيدح ىف هلوقب كس دقو

 نب ديزو ىلعو ريع نع كلذ ءاجو « دحأو ةفوكلا لمأو یازرالاو ثبللا لاق كلذب و « ةدملا اماعو قادصلا

 « أطي مل مآ *یلمو ءاوس الماكر بملا امهم بحي ةديحصلا ةولخلا : ن ويفوكلا لاق « رع ناو لبج نب ذاعمو تباث

 نأب اضيأ اوجتحاو : ةلماكدعلا اهلعو فمنلا املف اضئاح تناكوأ امر وأ اهئاص وأ اضي م اهدحا ناک نإ الإ

 ىف سونا هيلع تلبج امل ةئثملا ماقم ةنظألا تميقأف عاجلا عوقو ةأرملا ىلع رتسلا ءاغرإو بابلا قالغا دنع بلاغلا

 بجبال ربلا نأ ىلا ةفئاطو ىعفاشلا بهذو . ةيعادلا رفوتو ةو مشا ةيل ابلاغ عاقولا نع سصاا مدع نم ةلاحلا كلت

تضرف دقو نهوسمت نأ لبق نم نهوء'ةدط ناو را یا هلوقب جنحاو ۰ عاجلاب الإ الءاك
 ام فمف ةضيرف نه م

سم نبا نع كلذ ءاج و 4 اهنودتعت ةدع نم نماع ما j نهو م نأ لبق نم نه وهتءلط 2 2 لوو ) مضرف
 دو٣ 

 ثيدح ىف یرخالا ةياورلا ىف تبث هنأ بابلا ردح نع باو-جلاو . نيريس ناو ىعشلاو خرشو سارع ناو

 لافو . یکی لوغدلا درجب نا لاق نا ةجح « اهيلع تاخد » هلرف ىف نكي ملف « اهجرف نم تللحتسا ام ومف » بابلا

 نو ۰ بیسلا نبا نع هلقن و « املع قدص اب ىف اب لغد ناو « هملع تادص هتیب ىف ةأرملاب لغد اذ] : كلام

 ؟ ابقالط فک آ ريدقتلا : لاطب نیا لاق ( لوغدلا لبق اتاط وأ ) هلوق ٠ نييفرك-لا لوقك ىرخأ ةباور كلام

 ابقلط اذإ سلا فيك وأ : ريدقتلا نوكي نأ لهت<و : تاق . هءاع هتلالدل ردصملا ركذ نع لمفلا ركذب ینتنک اف

 لوخدلا ىلع فوطعم وهوو؟ سيلا فکو ريدقنلاو ىنسنلا ةياور ىف اذه تبث ( سیسلاو ) هلق ؟ لوخدلا لبق

 ةنعالملا ةصق ىف هنع ريمج نب ديعس ةنأور نم رع نبا تیدح هیف ركذ مث . سيسملا لبقو لوخدلا لبق امقلط اذا ىأ

 نامالا باوبأ ىف قفوتسم هرش مدت دقو

 نهوشمت ملام ءاسنلا مقلط نإ کیم حانجال و ىلاء5 هلوقا ۱۸ ضرب | یتا امتما بسس اب - ۳
 ت 7 ٠

۴ 

 نيمي كاذک : نيقنلل ىلع اقح فورملاپ عام تاقلطالو  هلوقو < ربصب - هلوق ىلإ - ةضبرف نه اوضرفت وأ



 قالطلا پاتک - ۸ ۱ 1۹1

 ابجوز اهقلط نيح متم ةنعالا ىف إب یبا رک ذی مو ( نولقمت کساملهنیآ کل 1
 "یبلا "نأ » رم نا نع ريبج نب ديعس نع ورم نع "نایفس ان لح دیعس نب ةف اشو - ۰

 .لاق . ىلا « لأ لوسراي : لاق . املع كلل لیبس ال « بذاك اک دحآ ؛ نأ ىلع اکباسح : نیتعالتمل لاق وشم
 هدمبأو دمبأ كاذف اهماغ تبذك تنك ناو « اهجرف نم تالحتسا اب وهف اهیلع تفلص تنك نإ « كل لام ال
 « اهم كا

 اوضرفت وأ نهوسم مل ام ءاسنلا متةلط نإ مكيلع حانج ال ) ىلاعت هلوقل ۰ ۱۵ ضرفپ مل ىل ةعتملا باب ) هلو
 هلوق ىلا هحرش ىف لاطب نبا قاسو « ةچرکةياور ىف كلذ قاسو « رثكالا اذك ( ریصب - هلوق ىلا  ةضيرف نمل
 دمب لاق فئصملا نآل اضيأ ديعب وهو « هريغل كلذ رأ ملو ( نولقمل  هلوق ىلا : لاق مث  هردق عسوملا لعو )
 ىف هلوقب هل لدتسا دق ال ضرفي مل یاب ةمجرتلا ىف هدييةتو . « فورعملاب عاتم تاغلطل و : ىلاعت هلوقو » كلذ
 الف سيسملا لبق تقلط نمع حانجلا ىننف « عیرتتلا « وأ » نأ ىلا هنم ريصم وهو ( ةضيرف نه اوض نفتوآ ریال
 اذهو ؟ سپسلا دوجو عم مولعم ردق ۱۸ ضرف نمع دئاز ردف اهل تدلي فیکف یمسلا نع تصقن ۱مال « اه ةعتم
 « اقادص اهل مسي مل لوخدلا لبق اهقنط نع ةا صتخت ةفینح ىف | نعو . اضيأ ىعئاشلا ىلوف دحأو ءالعلا ىلوق دحأ
 و دما مدع نأب بقعت و « ردقت اهنأب هءابتأ ضعإ هل جتحاو : كلام لاق هنو :المأ ةعنملا بحي ال : ثيللا لاقو

 . ايقتم تنك نإ عتم , انسحم تفک نا حتم : لوقب ارش نأب موضع جتحاو . ببرقلا ةقفنك بوجولا عمال
 نحو « ءانثتسا ريغ نم ةعتم ةةنطم لكل نأ ىلإ فاسلا ند ةفئاط تیهذو . برج ولا كرت ىلع هيف ةلالد الو
 تاقلطملل : ىلامت هلوفو ) هلو ٠ اهتم بدسب تعفو ةقرأ ىف الإ ةقرذ لك ف بحت اذکو «حجارلا وهو هلثم ىعفاشلا
 ىنلا یکذب لو ) هلوق ٠ كدالا ةالا ىف مدقت امي لصف نم هصخو « مومملاب لاق نم هب كس (فورملاب عاتم
 ةعتملل اهتم ءىش ىف سیل و « قرطلا ةافرتسم نامللا تيداحأ تمدقت دسف ( ایجوز اقنط نيح ةمتم ةنعاللا ىف هلي
 ابن لاق نم امأف « نامللا سفنب حقت ال ةفرفلا نأ ىلع ىنبم وهو ٠ مدملاب ةنعالملا ةعتملا كرت ی كس هنأکف ءركذ
 لف ذشنرحو « هری رقت مدقت اک کج اب هلع لبق ناک كلذ نأب « ا,ةنطف و ثيدحلا ىف هلوق نع باجأف ناءالا سفنب عقل
 ىف عقو « ايذاك تشک ناو » هيف هلوفو نعالملا ةصف ىف رمع نبا ردح ركذ مث . تاقلطملا مومع ىف ةنعاللا لخدت
 «اماع تبذك تنكح ناو » ىيمشكلا ةياود

 ةين ام و ةئام ىلع ةءوفرملا تیداحالا نم كلذ ريغو راپظااو نامللا نم همباوتو قالطلا باتک لمتشا : ( ةعاخ )
 اًءيدح نوم ستو نانثا یضم اعفر هيف هنم دركملا « لوصوم قابلاو اثیدح نورشعو هتم ام قلعلا « ايد رشع
 نب لوس ثيدحو ديسأ يأ ثيدحو ةشلاع ثيدح ىوس أمر ىلع ملم هقفاو ؛ اثبدح نورشعو ةدم صلاخلاو
 نبا كثيدحو « قلعم وهو ثيدحلا « ماد نع عفر قلا نا لمت 3 د ىلع تبدحو ؛ ةينوجلا ةصق ىف !مثال) دهم

 ثيدحو ؛ « نیلام ىلع نوكرشملا ناك و هثيدحو « ةريرب جز ی هیدحو « ملا ف سيق نب تبأث ةصق ىف سابع
 ةمطاف تن اكو ةشاع ثبدحو « ةديبس نأش ىف دوسملا ثردحو « هالبالا ريسفن ىف هثيدحو : ةيمذلا حاكن ىف رمج نبا
 لعأ هقاو . ارثأ نومست مدعب نف ةاحصلا نع راثآلا نم هيفو . قلعم وهو « شح و ناکم ىف سيق تنب
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 ؛ لجو رع لا لوقو « لهألا ىلع ةقفنلا لضن بیس -و

 ( ةرخآلاو اين لا ىف نوركفتت كاما تایالا کد هللا نیمی كلذك ۰ وفا لف ؟ نوقفیی اذام كنولأسب و )

 لضفلا وفا : نسلا لاقو

 ىراصنألا دبز نب هللا دبع توس لاق تبان ی یدع نع ةبعش الح نايا ىبأ یمدآ شو بس 1

 راهآ ىلع ةقق سل قفنآ اذإ » لاق مع ىلا نع : لاقف ؟ كم یبلا نع ؟ تاقف "ىراصنألا دوعسم ینا نع

 "نأ هنع هللا یفر ةريره ىفأ نع جرعألا نع دانزلا ىلا نع كلام ىثدح لاق ”ليعامسا شرم - ۲

 « كيلع قؤنأ مدآ نبا اي فن فا لاق » لاف جلب هللا لوسر

o0۳21 "يضر ةر ره ىلأ نع ثيغلا ىبأ نعديز نرو نع ”كلام ان دح ةر نب حم شی —  

 « راهنلا_ماصلا « لیلا لا وأ « هلا ليبس ىف دهاج اكن يكسملاو ةلمرألا ىلع ىعاسلا : هيب مودا لاق » لاق هنع

 [ ۱۰۰۷ ۶ ٦۰۰٦2 ىف هاقرط ۴۰۴ ثيدحلا ]

 فا "یر دعس نع لمس نب رفاع نع مدارا ن دعس نع "نایفس انرمخأ ريثك نب ور شر — ۳9

 0 و ہک م ۳۹ ۳ دع ت 4 -

 : تلق ءال: لاق ؟ هلك یلاع ىدوأ « لام یل : تاقف « ةكمب ضيرم انأو یندومپ 2 ىنلا ناك » لاق هنع

 مع دت نأ نم ريخ ةاينغأ كنئرو مدت نأ « ريثك تشاو « ثلثلا : لاق ؟ كلثلاف : تاق . ال : لق ؟ رطشلاف

 هللا لماو « كأرما ىف ىف اهعفرن ةمقلل یح « ةفدص كل ومف تقفنأ امهمو . مهيديأ ىف سانلا نوفنكتي اع

 « نورخآ كب رضي و سان كب می«  كعف ري

 اور یف مدقت دقو < ةع ركل اذک ) لهألا ىلع ةقفذلا لضف و تاقفالا باتک - مح رلا نمحرلا ها مر هلوق

 . رذ فال ءباب » ظفل طق-و « لهالا ىلع ةقفنلا لضف باب » لاق مث ةلمسبلا مث « تاقفنلا پاک » قسنلاو رذ ىبأ

 نوركفتت کاما تایالا ملا هللا نيبي كلذک « وفعلا لق ؟ نرقفنپ اذام كنولأس يو : لجو زع هللا لوقو ) هلوق

 بصنااب « وفعلا لق د رنک الا ارث دقو (وفملا لق  هلوق دنع یفسنلا عقوو « عیمجل اذك ( ةرخألاو ایندلا ىف

 « وفملا وه ىأ عفرلاب « وفعلا لق د ةداتقو سما هلبقو ررمع وبأ أرقو « وفعلا ارقفنأ وأ وفعلا نوقفنت یا

 دبع هلصو ( لضفلا ونماا : نسحلا لاتو ) هلوق . بصنلاو عفرلا زوج ؟ ريوإ مأ سرفآ تبكر اذام : محلوق هلثمو

 ۰ فافکلا لع مو الو : دازو یرصبلا نسمحلا نع حسی دنسب دهرلا تادايز ىف دحأ نب هللا دبعو ديمج نبأ

 كيابل مف ۵٩ ج۳ سم



 تاقفالا باتک- + 4۸

 اذبي فرعف « سانلا لأست دعت مث كلام ديت ال نأ » لاق نسحلا نع رخآ هجو نم اضيأ دیح نب دبع جرخأو

 دنسب ريك ىلأ نب ىحي لسم نم متاح ىبأ نبا جرخا دقو . هقحميف لالا ىف روب ال ام ىأ ءلضفلا  هلوقب دارملا

 ی قفنن اف « نيلهأو ءاترأ انل نإ : الادز علم هللا لوسر الأس ةبلمثو ليج نب ذاعم نأ هغاب » ةنأ هيلا سي

 دارلا نأ ةعامجو سابع نا نع هاج دقو . بابلا اذه ىف اهدا ريا نم ىراخبلا دارم نيبتي اذپ و . « تلزنف ؟ انلاومأ

 نمد . ةذورفملا ةقدصلا وفعلا : لاق دهاج قبرط نمو ءاضيأ متاح ىبأ نیا هجرخآ « لهألا نع لضف ام وفعلاب

 تفلتخا ايلف . ةقد ماا ضرفت نأ لبق اذه ناكو « لالا ف نيني ال ام وفعلا سابع نا نع ةحاط یا نب ىلع قیرط

 :ثيداحأ ةعبرأ بارلا ىف ركذ مث ٭ السم ناك ولو , هب ذوب نأ ىلوأ اهل زن ىف بد-!| نم ءاج ام ناک لاوفآلا هذه

 هجو نم نام الا ىف مدقت ( تباث نب ىدع نع ) هلوق « ورع نب ةبقع وه و یراصن الا دومم ىنأ ثيدح لوالا

 نع : لاف ؟ لب ىنلا نع : تلف ىراصتالا نوعسء نآ نع) دف . « تباث ني یدع یرخآ ه ةرعش نع رخآ

 نأ ىلا هركذف ةيعش نع دعجلا نب ىلع قيرط نم هل ةناور ىف ليعامسالا هئيب « ةيعش وه « تلقف د لئاقلا U) يذلا

 دوعسم یبآ نع ناعالا باتک ین مدقتو < معن لاق ؟ مینا نع لاق تاق : ةبعش لاق ٠ لاتف دوم سم فآ نع » لاق

 نب هللا دبع نع ىدع نع ةءوش نع مهاربا ن سم نع یزاغلا فو . هلثم نتذا رکذو : ةعجاأ رم ريخب 2 یہا نع

 ام قلطل دیقم اذهو « امتحي وهو د هيف سيل ارصتخ نتا ركذو < مت یفلا نع یردبلا دوعسم ايأ مم هنأ ديزي

 «ةقدص كل وف تقفن امیمود هيف لاق تمح بابلا ثيداحأ عبار هعس ثيدك ةفدص لهالا ىلع قافنالا نأ ىف ءاج

 لع عاجلا هتنیرفو زاج هيلع ارفالطاو باوثلا ةقدصلاب دارااو « رجألا بلط ىلا دما باشحالاب دارااو

 « هتیفیک الو هتيكىف ال باوثلا لصأ هب دارلاو هيبدتلا زا سرم وهو . الثم ةشاطا ةجوزلا ىلع قافنالا زاوج

 ىف روك ذلا دومسم ىلأ ثيدح یراخباا لخدأ اذهلو « ةينلاب انورقم الإ لمملاب لم ال رجالا نأ هئم دافتسيو

 ريثكللا لمشيا مي.متلا ةدارال « قفنأ اذا ه هلوف نم رادقلا فذحو « ةيسحلاو ةبثل اب لاعألا نأ ءاج ام باب »

 اهادع نم هب قحليو ةجوزلا صخب نأ لمتح و ؛ براقالاو ةجوزلا لشي نأ لمتحي « هلهأ ىلع و هلرقو . ليلقاو

 : هصخام ام یرطا لاقو . ىلوأ بجاوب سيل ايف هتوبثف بجاو وه ايف تبث اذا باوثلا نآل « لوألا قيرطب

 نيبو ةيجاو امتوك نيب ةافانم الو ؛ هدصق بس كلذ ىلع رجوی هيطعي یذلاو ٠ بعاو لهآلا ىلع قافنالا

 اعاو « عاجالاپ ةبجاو لهالا ىلع ةقفنلا : بلبلا لاقو ۰ عوطتلا ةقدص ند لضفأ یه لب + ةندص ایم

 رجالا نم ةقدصلا ىف ام اوفر دقو < هيف مه رجآ ال بجاولاب مهمايق نأ اونظي نأ ةيشخ ةقدص عراشلا امام

 ةيجاولا ةفدصلا دقت ىف مهل ابیغرت ۽ موفکی نأ دعب الإ لهالا ريغ ىلا اهرجرخ ال ىتح ءذقدم مهل اهنأ موفر مف

 ةأرملا جايتحا ناك الف « ةلح قادصلا ةع سنچ نم ةقدص ةقفنلا ةيمسق : ريما نبا لاقو « عواعتلا ةقدص لبق

 نأ الإ , ءىث هءاع ۸ بحال نأ لصالا ناک دل ولأ بلطو نیصحتاا و سون أدااو ةذألا ىف - املا هجا.تح اك لجرلا ىلإ

 « قادصلا ىلع ةلحنلا قالط زاج مث نف « ةجرد كاذب اباء هعفرو املع مايقل ابرذأرملا ىلع لضفلاب لجرلا صخ ها

 ىف سيا ثيدحلا اذهو « سيوأ بأ نبا وه ( ليءامسا انثدح ) هلو ۰ ىلاثلا ثيدحلا . ةقفتلا ىلع ةقدصلاو

 هنكل « هراظأ أك هجرخم مل « أطوال » ىف نكي مل ال هنکنا « « دين امالا بيرقت » ىف اذخيش طرش ىلع وهو «أطوملا »

 نم معآ وبأو : مساقاا نب نمحرلا دبع قبرط نم ىلبع اء“الا هجرخأ دقو « ةر ره ىفأ نع مامه ةيارر نم هجرخأ
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 حتفب ىلوألا قفنأ ( كيلع قفنأ مدآ نااب قفنأ هللا لاق ( هلوق . كلام نع امهالك فو نب هقا دبع قيرط

 « عراضملا ةغيصإ باوجلا ىلد فافلا نوكسو هلوأ مضب ةيناشاو « قافنالاب مالا ةغيصب فا قلا نوكسو هاوأ

 ثيدحلا اذه نم روكذملا ردقلا مدقت دقو 4 هفلخم ورف ءىش نم متفنآ مو ) ىلاعت هلوق هنمو , فاخلاو دعو وهو

 قفنأ قفنأ هللا لاق ١ هظفلو ثيدح ءانثأ ىف دائولا نآ نع ةزم فأ نإ بيوش قیرط نم دوه ةدوس ریسه ىف

 ديعس قيرط نم « كلام بئارغ » ىف ىنطقرادلا هجرخآ ىناثلا ثيدحلا اذهو ترادملا « ىاللم هللا دي » لاقو ,كيلع
 ظفلب ةريره ىبأ نع مامه قيرط نم لوألا لم جرخأو ؛ كلام نع ديع.. هب درفت حیحص لاقر كلام نع دواد نبأ

 هتناور ف سیلو «دیحوتلا باتک یف ىقأيس اک یراخپلا هقرفو  ث.دحلا « كيلع ىفنأ قفنأ : ىل لاق ىلاعت هللا نا و

 نوکیو مدآ یب سنج دارب نأ لمت و لب يذلا « مدآ نبا اي د بابلا ةياور ىف هلوقب دارلا نأ ىلع لدف « ىل لات

 دییقت كرت ىفو « هتمآ خلبیو هب لمعيل هيلا باطلا هجوتف « سان سأر هنوکل هسفن ىلا هتفاضاب مب هصيصخت
 اط و دم بیعش ثيدح حرش لو « را عاونآ عیج لمش) قافنإلا ىلع ثحلا نأ ىلا دشربام نيعم ءىثب ةقفالا

 « أطوملا » ىف نسحلا نب همم ةياور ىف ( دز نرو نع ) هلوق « كلاثلا ثيدحلا . ىلاعت هللا ءاش نإ دمحوتلا ىف

 كلام بامصأ عيج لاق اذک ( هللا ليبس ىف دهاجلاك نيكسملاو ةلمرالا ىلع ىعاسلا ) هلوق . « روث یتربخآ د كلام نع
 روٹ نعو » لاق مث السرم هب ماس نب ناوفص نع كلام ةياور ظفا ىلع هفاس مرثك او «هريغو « أطوملا » ىف هنع

 نب یسوم ةرق وبأ رصتقاو « كلذك كلام نع سيوأ ىبأ نب ليعامسا نع بدالا باتك ىف فأسر < هلثم هدنسا

 . « تأطولا » ىف ىنطترادلا كلذ نيب « ةقدص دل نيكسملاو ةلمرالا ىلع ىعاسلا» لاقف روث نع كلام ةياور ىلع قراط

 نباو یتفع نب نعم لثم - مك ال نکا كدلاب كلام نع عيمجال اذکه ( رامن مئاصلا ليلا مثقل وأ ) هلوق

 ةياور سم هچام نبأ هجرخأ دقو « ۰ ليللا مو و راها موصإ ىذلاك وأ » ظفاب - نيرخآ ىف ريكب ناو به و

 كلام نع ینهقا ةباور نم بدالا ىف ىتأيسو « وأ ظفاب ال واولاب هلاق نكل ؛ ظفللا اذه لثم روث نع یدرواردلا
 نکدا كلام نع كهل اب رثک الا هرکذ دقو , ینعقلا كش « رطفيال مئاصلاو , رتفپ ال مئاقلاک : لاق هبسحأو , ظفلب

 ةلمر الا عندي ام ليص# ىف .ىحيو بهذي ىذلا یعاسلا ىنعمو « هدروآ ىذلا ظفللاب ىنعقلا صاصتخا لمحيف « هانمع
 ىف زوحي «لیللا مئاقلا» هلوذو « ةاكزلا باتک ىف ةنايب مدقت نيكسملاو « ال جوزال ىلا ةلمباا ءارلاب ةلمرآلاو . نيكسملاو

 براق الا ىأ لهآألا فاصتا ناكم] ةرج نم ةمجرتال ثردحلا ةقب اطمو « هجولا نسحلا مه وق ىن اک ثالثلا تاكرحلا ليللا

 ىلع قفئملاف نيغ صولاب فصنا نم بيرقب هل سيل نم ىلع قفني نا لضفلا اذه تبث اذاف « نيتروكذ لا نیتفصلاب

 « اياصولا ىف هحرش مادقت دقو « كلاب ةيصولا ف صاقو ىبأ نإ دعس ثيدح عبارلا بدل ۰ ىلوأ فصتملا

 ی ملهم جرخأ دقو « كتأ سما ىف ىف اهمفرت ةمئالا ىتح , ةفدص كل وبف تقفنأ امممو » هلوق انه هنم دارااو

 « هللا لیبس ىف هتيطعأ رانيدو . ةبقر ىف هتيطعأ رانيدو « انيكسم هتيطعأ رانيد و هعفر ةريره ىبأ نع دهاجم ثیدح

 ءامسأ ىلأ نع ةيالف نآ ثيدح نمو ءارجأ مظعأ كلمأ ىلع هتقفنآ ىذلا رانیدلا : لاق « كلهأ ىلع هتقفنأ رانیدو

 دانیدو « هللا لربس ىف هتباد ىلع هقفني رانیدو , هلايع ىلع هقفني راند لجرلا هقفني رانید لضفأ د همفر نابو نع

 ميفعي هلایع ىلع قفني لجر نم ارجأ مظعأ لجر یأو, لابعل اب دب ةيالق وبأ لاق هللا لميس ىف ةيامصأ ىلع هقفأي

 یه لب هلايع ةلمج نم ءرملا سفن نال « سفنلا لوانتي لايعلاب قافنالا ىف ةءادبلا : ىربطلا لاق ؟ ةب هللا مینی و
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 تامهملا بانک ۹

 كل ذك هلامع لع قامت زا مش < 4سز الاب هربغ ءاحإ رحال سیا ذأ . اع ةيقإ نم هيلع اد مظعأ

 لابملاو .لهألا لع ةقفنا بوج و بيضا - ۲
 یمر هرب ره وبآ یدح لاف حلاص وبا اید ”شمعألا الح ىبأ اح صفح نب رع r, — 0 و ۳ ۶ 2 ۶ ۲

 ه لومت ن دباو « یلقسلا ديلا نم رخ ايلملا لاو «ینغ كرم ةقدصلا لضفأ : كم یبثا لاق » لاق هنع هلل
 « ىن.مطأ : نالا لوقیو . ینلستساو ینشطا : دبملا "لوقیو ٠ ينقلطت نأ اماو ىن نأ انإ : ةارلا “لوقت
 سيك رم اذه .ال : لاق ؟ هيلو لا لوسر نم اذه تعم « ةريره بأ اي : اولاقف ؟ ینعدت نم ىلا
 26 رره ۹

 نبا نع رفاسم نب دلاخ نب نہ زا دبد ان دح لاق ثیللا یثدح لاق ريد ی "لبه اتش — 0۳

 ادبأو « ىنغ رهظ نع ناکام .ةفدصلا ريخ » لاق م للا لوسر "نأ ةربره ىبأ نع بییساا نبا نع باهش
 « لوس نا

 لايم فطءو « ةجورلا ةجرتلا ف لهألاب دارملا نأ رهاظا ( لابملاو لمالا ىلع ةةفنا' برجو باب ) هلوق
 ةجوزلا نوکتف مدخلاو هجوزلا لايعلاب دارلار برافألاو ةجورلا لهالاب دارلا وأ , صاخلا دعب ماعلا نم اويلع
 ملم دنع راج تید> ةنسلا نمو . تاقفنلا لوأ هلیاد مدت ةجوزلا ةقفن بوجوو « ارتحل اديك أت نیت رم تركذ
 عامجإلا دقمفاو : جوزلا قل بسکتلا نع ةسوبحم املأ ىنا ةمج نمو « فورغملاب نوت سک و نېقزر لع نحو د
 ' رذنملا نبا لاق اك. ةفئاطو یعفاشلاو . ةيافکل اب الآ ىلإ روما بهذف اهريدنت ىف اوفلتخا نكل , بوجولا ىلع
 نب لضفا وبأ مريخ نمو دذاملا نباو ةءزخ نياك ثيدحلا باوعأ ةيمفاششلا نم رووجلا قناوو <« دادمالاب اهنأ ىلإ
 قفني مل اذا باب و یف قأیسام « لسم حرش » ىف یووسنلا لاقو « سايقلا وده« ةياحلا » ىف یآایورلا لاقو « نادوع
 ةضيرملا ةقفن تطقسل ةجاحلاب تردق ول اهنأب ةيعفاشلا ضعب كسمنو . ب'وبأ ةعبس دعإ « ذأ7 نأ ةأرمللف لجرلا
 ه.وقيو « ةمذلا ىف رارةّ-الا ىف امهك ارتشال ةرافكلا وهو ماودلا هبشپ |«, اهفاحلا بجوف« مايألا ضعب ىف ةينغلاو
 ىف شدخيو « ةرافکلا ىف ةريثمم دادمالاو د اهب ةرافكلا اوريتعاف ( مكيلهأ نومعطت ام طسوا نم ) لات هلوق
 حجارلاو , امف ةرافکسا فال تطقس ةداعلا ىلع همم تلك أ ول اهنأبو ٠ هنع ضايتعالا ارحم مهلا ليادلا اذه
 نيعباتلاو ةياحصلا نمز ىف ىلعفلا عامجإلا ةه الا ضعب لقا دقو اس الو < ةباةكلا بجاولا نأ ليلدلا تبح نم
 نايب و ةاكرلا لوأ ىف حرش مدقت ( ىنغ كرت ام ةقدصلا لضفا ) هلوق . هفالخ مهنم دحأ نع ظفح الو كلذ ىلع
 لجرلا لاع لاقي. هتففن كيلع بي نمي ىأ « لوعت نمي أدياو ه هلوقو « ايلعلا ديلاو و هلوق اذكو هظافلا فالتخا
 نبا لاقو . بحي ال ام ىلع بحي ام ميدقتي مآ وهو . ةودكو توف نم هيلا نوجاتح ام مات ىأ « ملام اذا هلما
 الانطأ دالوالا ميج ةقفنلا ةفئاط تسجرآف « بسك الو هل لام الو دالوالا نم غلب نم ةقفن ق فلتخا رذنملا
 میام قفس نآ بجا ولا نآ لا روما بهذو « ام نولس لاومآ مه نكي اذإ ااركذو انئانإ نيغلاب رأ اوئاک
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 ىلع بوجو الف لاومآ مهل تناک ناف « ىنمز اوناک نإ الإ بالا ىلع ةقفن ال مث یئ ا جور وأ ركذلا غلبي ىتح

 قو رط نم قاتلا ةاور ف عقو ۰ ةأر لوقت » هلوقو « كلذ ىف دلولاب لفس ناو دلولا دلو یعفایاا قلأو ۰ بالا

 مو وهو « ثيدحلا « كنأ ما لاق ؟ هللا لوس راب لوعا نم ليقف » هب اص نآ نع سا نب دیز نع نالمچ نب دخت

 دقو « ةريره ايأ اي لوعت نم : ةرب ره وا لّتسف » هيفو هب نالجم نا نه رخآ هجو نم وه هجرخا ام باوصلاو

 نع مصاع قیرط نم ىنطثرادلا هجرخآ ام همیف ام حجرو ۰ یرخالا ةيا ورلا نع لفغو حارشلا ضعب اذهب كس
 . ايش مصاع ظفح ىف نآل هيف ةجح الو « ینمعطآ ابجرزل لونت ةأرملا : لاق گم ىنلا نع ةرب ره ىبأ نع لاص ىبأ

 ةريره وبأ لاق د بابلا ثيدح دنسب شعالا نع ةيواعم ییآ قءرط نم ىليءامسالل عفو اذكو « ليصفتتلا باوصلاو

 ليغامسالا ةياور ىف مقود «ةريره ىنأ سيك نم اذه الو بابلا كيدح رخآ ىف هلوق ینعم وهو « ما كتاما لوقت

 نم هلوقو « یسیک نم اذه : لاق ؟ لب هللا لوسر لوق نموآ كيأر نم لوقت ءىش ةريره ابا اب اولاق » ةروکذلا

 «عقاولا عم عوفرلآ ثيدحلا نم همهف امم هطابنتسا نم هنأ ىلا ةراشإ هلصاح نم یا كالل فاك! رسکپ وه یسک

 نع یاسنلا ةياود ىف ( یمعطت نأ ام ةأرملا لوقت ) هلوق . هتئطف نم ىأ فاكلا حتنب لیصالا ةياور ىف عفوو

 ینعمطآ دبعلا لوةبو ) هلوق ۰ « ىلع قفنت نآ اما » بابلا ثيدح دنسب ثايغ نب صفح نع زيزعلا دبع نب دم
 نم ىلا « یمعطا نبالا لوقيو ) هلوق .«ىميفالاو تتعطا كمداخ لوقب و » ليعامسالا ةءاور ىف ( ىتلمعت او

 وأ لام هل دالوالا نم ناک نم نأ ىلع هب لدتساو . هانمع وهو « ینلکت » لیعاممالاو ىئاسنلا ةياور ىف ؟ ( ىتعدت

 ؛ بالا ةتنن یوس ءیڈ لا عجرب ال نم وه اع] ؟«ینعدن نم ىلا» لوت ىذلا نال . بالا ىلع هتقفن بج ال ةفرح

 نيب قرفي لاق نم « ىةلطت نآ او ىهمطت نآ اماء هلوقب لدتساو . كلذ لوق لا جاتح ال لام وأ ةفرح هل نمو

 « ربصلا اب هزلي : نويفوكلا لاقو . ءاملعلا رج لوق وهو « هفارف تراتخاو ةةفنااب رسعأ اذإ هناما و لجرلا

 ول هاب فلاخلا باجأو ( اودتمتل ارارض نهوکسم الو إل لامل هلوقب روم لدتساو . هتمذب ةففالا قلمتو

 هادعام بف تيضر اذإ ءاقبإلا زاوج ىلع لد عاجالا نأب هياع درو « يضر اذإ ءاقبإلا زاج امل ابجاو قارفلا ناک

 تازن : اولا نيمباتلا نم ةعامجو ساء نا نأب ةروكذملا ةيآلاب لالدتمال] ف متع! نەطو . یبنآا مرع لع

 اوکس# ىح . < ظدللا م ومعب ةرعلا ناو ممدعاق نم نأ باوجلاو عجار ىة ةدملا تراك اذاف قلطر ناک نمیف

 ف ىدالاب ةراشالا یدرو ما هنأ عم عوکرلا دنع نيديلا عفر كرا » هالصاا ىف اا « هر نب راج ثا دو

 «ناویلاو قرقرلا لع نايقلاب اضرآ دوبهجلل لاو. باسا ۳ اوك انهو « نالن و نالف لع مالسا اپ درشتلا

 ١ 2 لعا هاو . فتا هميب ىلع ريجأ هيلع قافنإلاب رسعأ نم ناف

 ؟ لايملا تاقفن فیکو « هلهأ ىلع ةنس توق" لجرلا سبح سیا - ۳

 له : ىروثلا ىل لاق رمعم ىل لاق : لاق ةنييع نبا نع ميكو أن ريخأ مالس نب د نشرح - ۷

 هان لح ًاثيدح ”تركذ 72 يرض مف : رمعم لاق 1 ةا ضمب وأ مانس توق رلهأل مج لجرا ف تم

 « ريضنلا ینب لخت ميلي ناك وب "ىبالا "نأ هنع نا يضر رع نع سوأ نب كلام نم ىرهذلا باش سا



¥ ۵ 
 تاقفتلا بانک - 0

 « مهس توق هلهأل سيو

 كلام ا لاق باهش نبا نع “ليقع انثدح لاق ”ثيللا ىنثدح لاق ریذع نب ديعس اشو - ۲۸

 ىلع تاخد یتحتقطناف ۰ هئبدح نمآ رک د یل ركذ معطم نب ريجج نب د ناکو  ناندفلا ن سوانا

 نابع ىف كل له : لاقف افر هبجاح هاتآ ذإ رع ىلع لخدا روح تقلطنا : كلام لاقف میان ,سوآ نب كلا

 افر ثبل مث اول اوالسو اواخدف : لاو مه نؤأف « معن : لاق ؟ ن ونذأةسإأ دعسو قب لاو نزلا رلبعو

 : "سابع لاقف . اسلجو الت الخد املذ . ال كأف « معن : لا ؟ سابعو "ین ىف كل له : معا لاقف الیلق

 حرأو اهبنیپ ضقا « نينمؤلا ریمآ اي :  هبامصأو "نام طه را لاقف . اذه نيبو ینیب ضفا « نينمؤلا ريمأ اي

 للا لوسر "نأ نوت له « ضرألاو +ایسا موقت هب ىذلا هاب ع لشنأ . اود : رم لاقف . رخآلا نم اهدحأ

 رع ليقأف . كلذ لاق دق : ”لسهرل لاق . تن للي فا كلور هيرب . ةقادص انك ام « ثروت ال: لاق لَ

 : رع لاق ٠ كلذ لاق دق : الق ؟ كلذ لاق للي هللا لودر "نأ ناملعت له ء هاب کین + لاقف سابعو ىلع ىلع

 "نا لاق « ءریغ ادحأ هل! یثب لالا اذه ىف عقلي وسر "صخ ناك هللا "نإ : مالا اذه نع کجا ىناف

 ةصلاخ هذه تناکسف ٠ ( يدق هوف ىلإ باکر الو لوخ نم هيلع یقجوآ اف منم هلوسر ىلع هللا ءافأ ام )

هوكااطعأ دقا < يلع اهب ئاتسا الو « داود اهّزاتحا ام لاو . كي لا لوسر
 اذه اهم "تب یتح کیف ابو ا

 ٠ هللا لام لموت هلءجيف قب ام ذأ م « لال اذه نم مهتنس ةففن لهأ ىلع قني ب هللا لوسر ناكسف « لالا

 اكدشنأ : سابعو لمل لاق . مسن : اولاق ؟ كلذ نوهت له « هللا 3 شنا . ”ةئايح ب هللا لوسر كلاذب لمف

سر لو انآ : رکب وبآ لاقف « هر بن هللا فوت م . معن : الف ؟ كلذ نادت له « اب
 وبا اهضبقف ؛ هرب هلا لو

 اذكر كب ابأ نأ نامعرت - سابعو ىلع ىلع لبفأو- ذئنيح اأو هلي ٹا لوسر اهبف هب لع ام امف لم ركب

 لَو لا لوسر لو انأ : تلقف « ركبابأ هللا یر مث . "حل عبات ذشار راب ”قداص امف هنأ لمي لاو ءاذكو

 اكسمأو ةدحاو اکو ىايثج مث . ركب وبأو يلم هللا لوسر لع اپ امف ”لمعأ نیتنَس امنضبقف « رکب یاو

"تاقف «امبأ نم هتأرما بیصن ىناأسي اذه 'ىنأو « كيخأ نبا نم كبيصن ىنلأس يندد . ميج
 ؛هتمفد امش نإ : 

 امبو + ركب وبأ اهيف هب لمع او هلي هللا لو لم اع امن نالستا هلائيوو هلل دبع اكيلع "نأ ىلع «ايكبلإ

 مدشنأ . كلذب امکیلا امت لف ۰ كاذب ای مادا : اهتاقف . ابیف یالکست الفالإو « امتیلو ”ذنم امین هب تاع

له « لاب اک دشنآ : لاقف سابعو "ىلع ىلع لبفأف لاق . ممن : طه را لاقف ؟ كلذب اهملا اهسذد هلل
 اکیل اهتمف 
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ال ضرالاو دامسلا مون هنذاب ىذلاوذ ؟ كلذ رغ ءاضق ىنم ناسملدفأ : لاق . معن : الاق ؟ كاذب
 اهيف ىضقأ 

 « اهاكيفكأ انأ اهامفداف امنع امتع ناف « ةعاسلا موقت یتح كلذ ريغ ءاضق“

 قباطم وهو « رمع ثيدح هيف رکو ؟ ( لايعلا تاقفن فيكو « هلهأ ىلع ةئس توق لجرلا سبح باب ) هلوق

 « ثيدحلا نم هذخآ هجو الوأ ىل ىبظي لف لايعلا ىلع ةةفنلا ةيفيك وهو ىناثلا نكرلا امأو ء لوألا ةجرتلا نكر

 فرع فرع اذإ ةئسلا ةةفن رادقم نال ريدقتلا ليلد هنم ذغؤي نأ نکع هنأ تیار مث هل ضرمت نم تيأرالو

 نم نيم ردق موب لكى ةدحاو لكل : لاق هک < كاذ نم مو لك ةصح فرعف ةتسلا مايأ ىلع اهعيزوت هلم

 رک اللو قع رک ةباور ىف اذك ( مالس نب دمي ینئدح ) هّلوق ٠ ةوسنلا قالطالا ىف لصالاو « دوکذلا لغملا

 یرهزلا نم هعامس ةع نبا تاف ام ثيدحلا اذه ( ىروثلا ىل لاق رمعم یل لاق ) هلوق ء بسح « دم ىثدوو

 ىف مدتو « رمعم قايس نم متأب یرهزلا نع رانید نب ورع نع اضيأ هاور دقو « رمعم ةطسا وب هنغ هاورف

 نع امیج دانید نب ورمعو رمعم نع نايفس نع امهدئسم ىف دحأو ىديجلا هجرخأو . رشلا ةروس ريف

 قي مهنكلو یرهزلا نع رمعم نع ناءفس نع ى نب ىحن نع اهدحو رم ةناور لسم جرخآ دقو « یزهرلا

 ةقفن هلهأ ىلع قفاي ناک» ظفلب ىرهزلا نع هنع نايفس نع ةدرغنم رمعم ةياور هيرهار نب ىت جرخأ دقو هظفل

 قازرلا ديع اور نم ال وطم ثيدحلا سم جرخأ دقو « حالسلاو عاركلا ىف قب ام لءج و ريضتلا ىب لام نم ةئس

 راثید نب ورمعو « نانیرق رمعم نع ةنييع نا ناف « نارقألا ةباور نیدانسالا نم لك فو « یرهرلا نع رمعم نع

 تبثت و« ظفلا نم هدنع ام جرخت يل هريظن ىلع ةلأملا ماعلا ءاقللو لب ةركاذملا هنم نرخ ۇر و . كل ذکی رهرلا نم

 مو ىم م ةءقاولاب ربخآ اهرکذت امل مث « اعيش ةلأسملا ىف كاذ ذا رحتي ال ةنأ فرا هنوکل هؤاصتإو رمعم

 فنصلا قاس مث ارصتخم هدروأ اذک ( موتنس ترق هلهال سبعو ريضنلا نب لخت عیبب ناك) هلوق ٠ مدت ام فنأي

 نبا لاق . سا ضرف لئاوأ ىف فوم هحرش مدقت دقو « ىرهزلا باهش نبا نع ليقع قيرط نم هلرطب ثيدحلا

 ناک ١» ثيدح نيبو هنيب عمجا هنم ذخؤي ام قايسلا فو « ةنس توق لمالا راخدالا ذاوج ثيدحلا ىف : ديعلا قيقد

 « ةكراشم كلذ ىف هل ناك ولو « هريغل راغدالا ىلع بابلا ثيدحو هسفنإ راخدالا ىلع لمحیف « دذل ايش ردي ال

 وأ اولمج ةيرطلا ناسل ىلع نوملكتملاو : لاق < رغد مل اودجوب مل ول یت هنود راخدالاب دصتملا مآ یعلا نكس

 ثيدحلاب لدتسا ثيح یرباعلا ىلع درلا ىلا ةراشإ هيفو . متنا لک لا ةب رط نع اجراغ ةئسلا ىلع داز ام مهضعب

 سیکل « دراولا ربخلل اعابتا ةنسل اب دییقت خیشلا هلقن ینلا فو « كلذ عنم نا افالخ اقلطم راغدالا زاوج ىلع

 نم الإ لصحي نكي ملرخدي ناكىذلا نال < عقاولا ةرورض نم ءاج امن ةنسل اب دییقنلا لب « ىوق ىرطلا لالدتسا

 نینذس ىلا نيتنس نم الإ لصح ال ناك رخدم ام ايش نأ ردق ولف ء اریعش ابو ارم امإ ناكمنأل « ةتسلا ىلا ةنسلا

 لوط ىف ناكف هلال ةنس ترق سبتح ناك لِي هن وك عمو . لعآ هللاو « كلذ لجال راخدالا زاوج لاحلا ىضتقال

 . هلهال ات رق هضرتفا ريحش ىلع ةئوهرم هعردو مک تام كلذلو « هنع ممضوپ و هيلع درب نأ مهم هرجتسآ امر ةنلا

 ةجحال و « ثيدحلا اذبب اوجتاو موق هزاجأ : ضايع لاق « قوسلا نم هب رتشإ نأ توقلا راخدا زارج ىف فلتخاو

 اذه لح مث . سانلاب اقافرا هجتم وهو « رمسل اب رضي ال ناك نإ ال موق هعنمو ؛ ضرالا لغم نم ناكام] هلال هيف



 تاقفنلا باتك ۔ 1۹ 6۵ ۰ 1

 الصأ ةلاهلا كلت ذ راعدالا زوج الف الو : قيضاا لاح ىف نكي ملاذا فالتخالا
2 

 دلولا ةقفنو « اهجوز اهنع باغ اذإ ةأرأل ةقفن صا ۵

 "یضر ةشناع نع ةورع ینربخآ باپش نا نع سنرب انريخا هللا دبع نر بخأ لناقم نبا شرم - ۹

 جرح يلع لحن « كيم لج و ا بأ "نإ « للا ل وراي : تالاف 0 ”تنب دنه تءاج » تلاق اهم 0

 « فورمملاب الإ . ال : لاف ؟ انكايع 4 ىلا نم ممطأ نأ

 نع هنع نا یر ةر ره ابآ سس لاف ماه نع رد نع قارا دبع ان دح ۳ شی — ۰

 ىف هحرش رم دقو 0 اهجوز بسک نم ةارنا تقفنآ اذا د ةربره ىبأ ثبدح و ٠ باوا ةعب رأ دعب هحرش قأمسو

 ىلا دنع هدعل ىذلا بايلا نع ةرخ اتم امر دو ةجرتلا هذه تءقو : ( همت ۳ حاكنلا رغاوأ

 1 نأ دارا نا نياءاڪ نیو "نهالوأ نص 73 تادلاولاو ) یلامت قا لافو ساپ - €
  f eو 5 4 ۰

 ريصب نولعت اع - هلوف ىلإ - ةعاضرا ( ٠ مكر ساعت نو لاقو . € أرهش نوئالث "هلاصفر هلو ) لاو

 لافو ۰ (ارس 0 25 - هلوق ىلإ ۳ فزد هيأع ردك نهو ¢ تم نم ةا رذ ؛یفنیل ل یرخآ 4 عض تاسف

2 2 2 5 7 ۱ ۱ ۳ 3 

 یهو « "هتعضرش تسل : ةدلاولا لوقت نأ كلذو « اهدلوب ةدلاو ؟راضت نأ ىلاعت هلا یه: «یره زلا نع سنوي

 هيلع هللا لمجام هسفن نم اهّيطمي نأ دعب 'ىبأت نأ الل سیلف « اهريغ نم هب قفرأر هيلع قفشأو ءاذغ هل لثمأ «
 م ١86 ۳ 34 ۰ و ۳ ۱

 امضرتسي نأ امیلع حانج الف « اهريغ ىلإ اهل ارارض "تضر نأ اهعتميف هتدلاو هدلوب راضي نأ هل دواوملل سیلو

 نوكي نأ دمب امهماع حانج الف راواشت و اممم ضار نع الاصف ادارأ ناف . ةدلاولو دلاولا سفن بيط نع

 ۱ هدالق ۱ ”هلاصف ۰ رواشت و امم ضارب نع كالذ

 ةياورىفو ءرثكالاو رذ یال اذک (ريصب - لوق ىلا - نياملك نیل وح نهدالرآ نعضرب تادلاولاو باب ) هلوق

 هل عضرتسف مترساعت ناو ) لاقو 4 ارېش نوال هلاصتو هلمحو 2 لاتو « ريصإ نولممت اع هلوق ىلا » ة٤ رک

 , دولا ارءاضرا لجأ نم ةمضراا لع قافنالا باعا ىلع ىلرالا ةبآلا تلد ليق ( هتعس نم ةعس وذ قفنيل ی رخآ
 قافنالا دادقم ىلا ةراشالا ةثلاثلا قو . امف كلذ بحب ىتلا ةدملا ردق ىلا ةراشالا ةيناثلا قو . ال ما ةمصءلا ف تناك

 ى حاکنلا لئاوأ ى مدت دقو < مالا لع مت ا عاضرالا نأ ىلا ةراشالا اضيأ امفو : قفناا لا رظنلاب ةئأو

 نبا نع یرطلا جرخأو ) أرهش نوئال هلاصفو هلحر 2 یلاعت هلرق یعم ىف ثحبلا « نيل وح دعب عاضر ال باب د

 قدم رم ص رهثآ ةتس نم رثك ال تعضو امر « نشأ ةتسل تعضو نع صتخم نيل وم لا عاضرإ نأ سام
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 طاقم مزلپ ةناف ارش نيئالث ىلع ابلح داز نمي بقعئر ٠ (ارهش نوثالث هاصفو هلح و ىلاعت هلرقب اکسم" نيلوحلا

 رهشآ ةتسل دلو نم نأ ةيناثلاو ىلوآلا ةيآلا نم ذخا و بلاذلا ىلع ةلرحم امنأ حیحصلاو « ۵ لئاق الو ةعاضرلا ةدم

 لاق سلوي نع هعماج ف بهو نبا هلصو مالا اذهو « دیز نا وه (س وب لاتو ) هلوق ٠ جوزلاب قحتلا اهةوف اف

 هلوقو . هوحن بارش نبأ نع ليقع قبرط نم برج نبا هجرخآو « ووادتوو - هلوف ىلا هركذف  بابش نا لاق
 ىف عقوو ۰ كلذ هل سياف تیضر اذاف « اهريغ عاضد ىلا ىهتني اهعنم ىأ ابعنع قلمي « اهريغ ىلا ال ارارض د

 ام هيلع یطمت یهو هعاضر هاتف اهدلو رات نآ ةدلاول سال و < نهدالوآ عاضرب قحأ تادلاولا » ليقع ةءباور

 لاصف ادارأ ناف« اهرهغ ىطعي امرجألا نم لبقت یهو اهل ارارض اهم هدلو عدني نأ هل دولربلا سيل و, اهريغ یعنی

 نبأ دیسفت وه ( هماطن هلاصف ) مالکلا رخآ ىف هلق ٠ « سأب الف نيلوحلا نود رواشتو امهنم ضارت نع دلولا
 هتفراف اذا الاصفو ةلصافم هلصافأ هتلصاف لاقي ردصم لاصفلاو , امهريغو ىدا نعو هزء ىربطلا هج رخأ « سابع

 » نمضر تادلارلاو 2 لات هلوق : لاطب نبا لاق « نلا برش نم ءهنم دلولا لاصفو . امبثيب تناك ةطاخ نم

 ىلع بحي الو : لاق < ممردي فتك ١ ىأ مرد كبح كلرةك « مازلالا نم هيف ال رمالا هانعمو ربا ظفل هظفل

 لاق < نهروجأ نهوتاف کل نءضرأ ناف ) ىلاعت هلوق لسیلدب ارموم ايح هوبأ ناكاذا اهدلو عاضرإ ةدلاولا

 تادلاولاو ) هلرق نأ ىلع لدو . اهدلو عاضرإ اهيلع ب ال هنأ ىلع لدف ( ىرخأ هل عضرت دف مترساعت ناو )

 :تأق . الصاف ادع تلمج دول ولا عاضر ف ندلاولا فالتخا عم ین ةعاضرلا ةياغ خلبم قيس (نمدالوأ نمضر

 نمي صدع هنأ سابع نيا نعو . هنع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط نم یرطا هجرخآ نابع نبا نع نا وقلا دحأ اذهو

 « ةمركع ىلع هفتو وأ هلعو ىف فاتعغا هنأ الإ حيك دنسب اضيأ ىربطلا هجرخأ ابيرق مدقت اک ربشأ ةنل تدلو

 تاقث هلاجرو اضيأ ىربطلا هجرخآ امهدمب عاضر ال نأ و غاضرالا ةياذا نيل وحلا نأ ثلاث لوق سابع نبا نعو

 دعب ةعاضر نم ناکام : لاق دومسم نبا نع حي دانساب جرخآ مث « سابع نباو ىرهزلا نيب عطقنم هنآ الإ

 اضرف نيل وحلا ابعاضرا ناك : لاق ةدا نع دنسأ مث « هلثم حب دنسب اضيأ سابع نبا نعو « عاضر الذ نيل وحلا

 ةيآلا بقع اذطو ۰ ىراخبلا هيلغ لرع ىذلا وه فاثلا لوتلاو م ةءاضرلا متي نأ دارآ نا  ىلاءت هلوقب فن مث

 رهآلا ىنمع ربحا نأ نم لاطب نبا هب مزج امو ارش نوثالث هلاصفو هلحو) ىلام: هلوق یهو ةيناثلا ةالاب ىلرآلا

 ال نهضعب و كلذ نويلع بحي تادلاولا ضعب :ناف « ةيغورشملا ند ريخ املأ ىلا ةءاج بهذ نكل « شک الا لو وه

 ىلعو ؛ لاقي نأك مارلإلاب حيرصتلا نع لودما ىف رسلا وه اذ بهو , ههرمع ىلغ مالا سيلف , ةنايب أيس اک بحي

 نأ ىلع ريسفالا لهأ رثك أو : لاطب نبا لاق ( كلذ لثم ثراولا ىلءو إل هدمب ءاج اک نهدالوآ عاضرا تادلاولا

 نم ةقاطملا تجرخ اذإ جوزلا ىلع عاضرلا ةرجأ نأ لع ءايلعلا عمجأو , تاقاظألا تاتركيملا انه تادلاولاب دارملا

 دلولا لبقي ال نأ الإ ؛ تلأس ام نرد 4 عضو نم بالا دجو نإ الإ ةعاضرلاب ىلوأ ةنوئيبلا دعب مالاو  ةدعلا

 شک آو ىعفاشلا لاقف : ةجوزتملا ىف اوفلئشاو ۰ ىرهزلا نع انه لوقثلل قناوم وهو « املثم ةرجأب ريجتف اهريغ

 ةجوزتم تماد ام اهدلو عاضرا ىلع را نييف وكلا نم ليا ىبأ نباو كلام لاتو  اهدلو عاضرإ اممزلي ال نييف وكملا

 ةقلطد تناكاذا هيلع رج ال امال هجتي الف دلولا ةمرحل ناك نإ كلذ نأب ريجت ال اهنأب نولئاقلا جتحاو « هدلاوب

 ق ابهدختس نأ دارآ ول هنال اضيأ هجتر مل جوزلا ةهرحل ناك ناو « ةدوجوم ةيدلولا ةمرح نأ عم « عامجاب اثالث

 ىرابلا حتا + ٩ جوع - م



٩ SÎتاقفنلا باتک -  

 نھ رک مدقت داو « امج امم كلذ نا لاقي نأ نکع و . ها لر هربغ قح یف كلذ 4 نكي 1 هسفن ق»-

 لعأ هللاو « حاك.الا لئاوأ ىف عاضرلا ثحابم

 ابجوز تيب ىف ّةأرلا لع بيسإب - 5

 نأ » ىلع ان دح 'ىليل ىلا نبا نع 5 ملا ىنث"دح لاق ةرعش نع ی ات دح د دس اشو - ۱

 7 قر هايس انو یر "نم اهدي ىف قلت : ام هيل] وكس لَ ىنلا تأ مالملا اهلع " ةمطاف

 موقت ایه ف « اتعحاضم ۳ ذخأ دقو انءا3 لاق ۰ ةثئاع "هب ربخا ءاج اماف . ةشااما كلذ ترک ذف 5 هو داصت

 ريخ ىلع اكل هلا: لات . ېطب ىلع هيم دق ۵ قو یتح ابنببو یا 2 ءا . اکناکم ىلع : لاقف

 اکو « نيثالثو ًانالث ادحاو « نیئالئو ثالث اس - اکشارف_ ىلإ او وأ - اکعجاضم امتذخأ اذإ ؟ الأس ام

 « مداخ نماکل رخ وهف « نیئالثومبرآ
 هيأ هلوق هنم ةجلاو « مداخلا ةمطاف بلط ىف ىلع شب دو هيف دروآ ) امجوز تاب ق ةارلا لع باب ( هلوق

 تارعدلا باتكىف قاي هح رش نار سالا ضرف لئاوأ ف ثيدحلا مك داو 6 یحرلا نم اهدب ىف قلت ام هلا وكشت «

 اه ريخ لع املدأ الأ, هلرق نم دافتسبو . هيلي ىذلا بابلا ىف بابلا اذهب نلمشب ام ایش ركذأسو « ىلاعت هللا ءاش نا
 نوکب غ كثرح هياع رومألا لبست 5 8 مداخلا هل اهامعل ین وأ هوم نم مظعأ ةوف ىل ار هللأ ركذ مزال ىذلا نأ تاع

 عمنا نأ دارا ن نأ ررظ) ىذلاو 6 تبدحلا نھ !f هطلت س اذكم اف مداخلا ی طاعت نم لوسأ روما هيطاعت

 قبأو ريخ ةرخالاو « ايندلا رادلاب صنخم م داخلا عفنو ةرخالا رادلاب صد حیبسنلا

 ةأرملا مداخ بیساپ - ۷

 نر دبع تم (دهاع ممم دز أ نب هللا دبع انثدح نایفس انث دح یدیطا اش - ۲

 : لاف , امداخ لاس وكم یبلا تتأ مالسلا اهيلع ٌةمطاف نا » بلاط يلأ نب ”ىلع نع هدر یی فأ نبا

 نيربكتو « نيثالثو الا هللا نيدمحتو « نيثالثو ثالث كمانم دنع هلا نيحبست « هنم كل "ریخوهام كربخأ الأ

 الو : لاق ؟ نيفص ليا الو : ليق دعب اهتكرت اف « نونالثو عبرأ ”نهادحإ : "نايفس لاق م ۰ نیئالثو برأ هلا

 « نيفء ل

 هلق یالا ىف رو < ملا لع E هيف رکذ ؟ امهادش] جيرلا مزاب و عرش لد یا (ةأر 1 مداخ باب ( هلوق .

 وأ نحط وأزبخ ی 2 ادب 4 هرم لوس لع ءامثلا نم ةقأط ا4 تناک نم لک نآ هرم لوغو : یربطلا لات ¢ هنم رصخا هقاسو

 اهابأ تلأس ال ةمطاف نأ ذخالا هجوو . هسفنب كلذ لب املثم نأ افورعم ناك اذا جوزلا مزلب ال كلذ نأ كلذ ريغ
 كلذ ىطامتب وأ كاذب موقب نم راجشتساب وأ امداخ اهمادخاب امإ كلذ ایفکی ناب ارجوز سي مل مداخلا 2
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 قادصلا قوس نأ عم « لوخدلا لبق ابنادص اما قوسي نأ ہا اک هب هرسآل ىلد ىلا كلذ ةافک ناک ولو هسفنب
 ىحو ؟بجاولاب هيمو نأ كرتبو هياع بجا و سال ع هاب یک « هرخؤت نأ ةأرملا تايضر اذا بجاو سل

 فرشو ردق تاذ ةجوزلا تناك ولو ةأرملا مزلن تيبلا ةمدخ نأ كلام نع نوشجاملا ناو غبصأ نع بيبح نبا
 نبا ىكحو . ةرهاظلا ةمدخلاب ايلعو ةنطابلا ةمدؤلاب ةمطاف ھل ىنلا م زاأ كاذلو : لاق ؛ ارسعم جوزلا ناكاذا

 ىرج امئاو « ةنطابلا ةمدخلاب ةمطاف ىلع ىضق ل ینلا نأ راثالا نم ءىش ىف لعنال : لاق خریشاا ضعب نأ لاطب

 لصا الف ةمدخلا نم ءىش ىلع ةأرملا ربجت نأ امأو « قالخالا ليمجو ةرشءلا نسح نم هوفراعت ام ىلع مهند سالا

 جارخإ هل سيل جورلا نأ ىلع عامجالا ىواحطلا لقن و . ابک ةجوزاا ةنؤم جوزلا ىلع نأ ىلع دقمم عامجالا لب ءهل

 ضرف : نويفركلاو ىعفاشلا لاقو . همل] ةجاحلا بسح ىلع مداخلا هما همرلب هنأ ىلع لدف « هتدب نم ةاراا مداخ

 ةريط# تناك اذإ ام داخو اهل ضرُغ : نسحلا نب دمو ثيللاو كلام لاتو . مد نع تناكاذا ةةفنلا اممداخلو امل

 نهدرشابو J ىلاعت هلوق ةعادلبا ةجحو « ةفياخلا تأب تناكولو ابمدخ نأ جد زا ىلع سيا اولا رداظلا لا شو

 ی بایلا ام ثحایم نم دریک مدقت دقو 0 فورمملاب اهر#اعل عنتماق امم دع نم لإ تجادحا اذاو (فورملاب

 كاذ ف ركب نا تاب ,اوسأ كثردح حرش ىف حاکنا يغاوأ نم « ةريذأا باب 0

 لأ ىف لجرلا ةمدخ اپ - ۸

 ديزي ْن دونالا نغ مهار نع ةت ی کند نع هم انث لح هر ی ع شم بس ۳

 « لأ ةنبم ىف نوكي ناك تلاق ؟ تیبلا ىف منصب ل "یبلا ناک ام : اهنع هلا ىضر ةثئاع ةتلأس»

 « جرخ ناذألا مع اذاف

 لتسلا اور نم « نوكي» ظا طقس ) نوکی ناك) هو ٠ هسقئب ىأ ) لهأ ىف لجرلا ههدخ باب ( هل

 ف طض : نیا نا لاقو « ةالصلا بانک ىف امرك زر و ملا حلب ةنأو هما طرض مدت دن و « یسخرسلاو

 اذاف ) هلوق . أطخ اهسک نأ هخياشم نع رمش نع یرهزالا کحو < حتفلاب ىورالا هطيضو « ملا رسكب تاپمالا

 : (هییلت) . ةالصلا باتک نم ةءاجلا لضف باوبأ ق وسم ثردحلا همه حرش عم هحرش مدقت (جرخ ناذالا عمج

 ىلدو باب  یالا ثب دحا) هدعا و ۾ ةلس ىبأ ی ق رج نم ل له باب « امم هجرت هدحو یتسأال انو عقو

 ةعاملا هد ام حجارلاو « هنتمو ,دنس « كاذ لثم ترا ولا

 فورمملاب اه دور ابمفكيام همأع ريغ خت نأ أردن 0 ”لجرلا ی اذإ سیب ۳۳ ۹

 بع ”تنب ادنه نا » ةشناع نع ىبأ یتربخآ لاق ماشه نع 'ىبحي انث دح 'ىنثما نب لمت شرح - ۵

 وهو هم ”تذخأ ام الإ ی ىنيفيكي ام طا سالو 6 حيحش ”لجر "نایفس اأ "نا ¢ نا "لوسراپ : تااق

 « فورءملاب كل دلور كيفك ام یذخ : اقف . مال

 هذه فنصملا ذأ ( فورملاب اهدلوو اهفکی ۱۰ هيلع ريغب ذخأت نأ ةأرمللف لجرلا قفني ملاذا باب ) هلوق



 تاقفنلا باتک - ۰ ۵۰۸

 عيمج ذخآ زاوج ىلع لدن اذكنف ةقفنلا ةلكشل ذخالا زاوج ىلع لد ه 9 « لولا قب راعب بابلا ثيدح نم ةج را
 ( ةبتع تنب ادنه نأ ) هلوق . ةورع نبا وه ماشهو « ناطقلا ديعس نبا وه ( ىح ) هل . عانتمالا دنع ةقفنلا
 تنب دنه » فرص ريغب ماظلل ىف ةيضاملا ةورع نع یرهزلا ةياور ىف موو « فرصااب ادن» ةياورلا هذه ىف اذک

 مآ ادنه نا » ماشه نع ضایع نب سنا نع ىمؤاشلا ةياور قو . فائم دبد نب سم دبع نبا ىأ « ةعيبر نب ةبتع
 لتقو دا موب ناك املف » اهياع قش ردب موب ديلولا اهوخأو ةءيش اهمعو ةبتع اهوبأ لتف دنه تاكو ةيواعم

 نايفس وبأ لدو حتفلا موب ناك اف. اهتظفا مث امتكالف هديك تذخأو امتفیف هنطب ىلإ تدعو كاذب تحرف ةزخ

 . هتيحلب تذخأو « همالسإ لجأل دنه تدضغ  سابعلا هراجأف لا كلت عَ ىنلا لرخ هترسأ نأ دعب السم هک.
 لوسرا» م هل تلاق انآ بقاناا رخاوأ ىف مدق: دقو « تعيابو تيلسأف تءاج 7 دل ىلا رارقتسا دعب اهنا مث

 لهآ موبلا ضرآلا ربظ لع امو « كئابخ لهأ نم اواذب نأ ىلإ بحآ ءابخ لهأ نم ضرألا رمظ ىلع ناك ام هللا
 نايفس ابأ نإ « هللا لوسراب : تلاق مث . هديب ىسفن ىذلاو اضيأ : لاتف . كئابخ لهأ نم اورعي نأ ىلإ بحأ ءابخ

 جرخأو ۰ قيدصلا ركب ی دلاو ةفاحق ربأ تام موي ةرشع عبرأ ةنس مرحلا ىف تنام املأ رلا دبع نبا ركذو «ْغا
 نب هللا دبع نع ةريم بأ نبا نع ىدفاولا نع ىورف « كلذ دمإ تشاع اهنأ ىلع لدب ام « تاقرطلا » ىف دعس نبأ

 ىلع هرقأف ناثع فاختساو لتق ىتح رممل ايلاو لزب لف «دیخآ لمع ىلع ةيواعم لمهتسا ربع ناد مزح نب ركب ىفأ
 ةي راعم ىلإ دنه تبتکف « ةسدنعو ةتع هانبا هعمو ةيوامم ىلإ نارفس وأ صخشو : امج ماشلا الو هدرفأو هلع
 ىنا أ هطعاو لغب ىلع ةبتع لمحاو , مرد فالآ ةمبرأ هطعأو سرف ىلع كابأ لحاف « كاوخأو كوبأ كياع مدق دق

 «دنم ىأر نع اذه نا هللاو شا و نایفسوأ لاةف , كلذ لعفف « مرد فلآ هاععاو راح ىلع ةسبنع لحا و « مرد

 تشاع انآ « یفادسلا لاثمالا ١ فر . یدزالا رمذأ ی! تنب هکاع هما اهريغ نم ةسيئعو اهنم ةبّتع ناک : تلق

 تاكو . دلولا نع تدفق اهنا : لاقف همأ هجرزب نأ ةبوام» لأس الجر نأ امف ةصق ركذ هناف « نايفس یآ ةافو دعب
 دبع نب ةيمأ نب برح نب رخص وه ( نایفس ابأ نا ) هلوق . نيئالثو نيتنثا ةئس نا ةفالخ ىف نایفس ی ةافو

 سم« قدنخلا موي بارسألا قاسو ءدحأ ىف مهب راسو « ردي ةعقو دعب شيرق ىف سأر دق ناكو « امج وز سمت

 ق فاثخاو « كءسم لجر » باوا هلالئب لبق مدت ( حوت لجد) هلو . ىزاغملا ىف اطوسبد مدت اک حتفلا ةليل

 ثيح نم حصالا وه اذه : یوونلا لاق « حیحش نزوب لبقو قفل ابلا ىلع نيسلا ديدشتو ملا ركب شک الف هطبض
 ريكسو بد رش لثم اريثك لمعتسم رخالا نان حصأ قالا نوک ی وظل مو« ةءاورلا ی دا لوالا ناك ناو ةغللا

 : لاق ثیح صادشالا باتک ین ةياهناا ةرابع تمدقت دقو , غابأ دددأا نكى ةغلابم عون هيف اضيأ ففخلا ناک ناو
 حشلاو « صرح عم لخبلا حشأاو . ديدشنلاو سک.اا نیئدحما بتنك فو بفرفخالاو حفلا ةذللا باك ىف روهشملا

 لاق ۰ مزال ريغ لخبلاو عبطلاك مزال حشلا ليقو :*یش لكسب حشلار لاملا عنب صتخم لخبلا نال لخبلا نم معأ

 ىلعو اهيلع رقي ناكهنأر هعم املاح تفصو اعاو « هلاوحا عيمج ىف حشلاب نایفس ىبأ فصو دنه درت مل : یطرقلا
 . مهل افالئتسا بناج الا رثؤيو هلهأ عم كلذ لعفي ءاسؤرلا نم !ریثک ناف افلطم لخبلا مزلتسي ال اذهو « اهدالوأ
 داز ( لمي ال وهو هنم تذخآ امالا ) هلوق . ابرق هرکذ ىفأي بيس اذه دنه لوقا قرطلا ضعب یف دروو : تاق

 ىذلا نم معطأ نأ جرح ىلع لمف د یرهرلا ةيا هر ىف عقوو ؟ «*یش نم كلذ نه لپف « ارس» هتیاور ىف یعفاشلا -
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 ىف تءدق: ىلا ىرهزلا نع بيعش ةءاور ف ( فورلاب كدلرو كيفكي ام ىذخ : لانف ( هلوق ؟ »> ال یع هل

 « جرح ال » هلوق لیلدب ةحابإ سا « ىذخ» هلوت : یطرقلا لاق ءفورعملاب مممعطآ نأ كيلع جرحال م ملاظملا
 ةديقم اكل اظفل ةقلطم تناك ناو ةحابالا هذهو : لاق ةءاغ كلا هنأ ةدال اي فرع ىذلا ردقلا فورمملاب دارملاو
 . ديلا نع ینغساف ت یکذ اف اهةدص لع قلب نركي نأ لهاح : هريغ لاقو . تركذ ام ص نإ : لات هنأك « ىتمم

 « كلذ و و ءاكتشالاو ءاتفتسالا هجو ىلد ناك اذإ هيجعي ال امب ناسنالا رکذ زاوچ لع ك تب دا اذ لدّسا و

 اذک « ةينكلاو بقالاك ی ناءنالا رکذ زاوج دما وفا نم هيفو ٠ ةبيغلا اف حابت نا عضاوملا دحأ وهو
 . ميظعتلا ةدارا ىلع « نایفس ايأ نإ » اط وق لدي الف هسا نود هتینکب ادوهشم ناک نایفس ابأ 1 رظن هیفو ليق
 هل رقیاف ةضاض هيف هيلع |سمأ هسضن ىلا بسن نم نأ هيفو ٠ . رخالا ةبيغ ىف نيمصخلا ا مالک عاتسا زارج هبف و

 زاج لو و ةروع اهت وص نأ لوقو نم دنع هاتفالا و محلا دزع ةي ةا :چالا مالک عامس زار وج هی و. . كلذ ىف هرذع بقي امي
 ةنيبلا هذه تفاکل نخ. نإ جورلا لوق لوقلا نا ول هل «ةتفنلا ضبق ىف ةجوزلا لوق لوقلا نأ هيفو .ةرو رضا انه
 ةجوزلا ةقفف بوجو هيفو ۰ ءاضقلا ال ايتفلا قیام باب نم اب هع قرزالا باجأ و . ةب افکسلا مدع تابثا ىلع

 هنأ یعفاشلا نع رومشملاو « ىتيرجلا هاکح ىمؤاشلل لوف وهو « هامل هلا رثكأ لوق وهو« ةيافكلاب ةردقم اهنأو
 نرعع ةباور دادمالاب امر رقن و « دم رسصاار فصت و دم طسرتلاو نادم مو لک رسوملا لف دادم لا امردق

 « مولع درلا ىف اعرص سولو : تلق . انبامصأ ىلع ةجح ثيدحلا !ذهو : « لسم حرش » ىف یوونلا لاق « اضيأ كلام
 اف e دادمألاب ردقملا ردلا ىلع بابلا ثيدح ى ةافك- لأ تلج تدث ناف لياد ىلا جات £ دادمالاب ريدقتلا ن کل

 بوجو باب » ىف كلذ ىف فالتخالا مدقت دقو « ةيکسلا ذخأ ىف اهل نذأن طسوتاا ىطمي ام موم وهو اپطع؛ ناک

 لا ةرتعم اهنأ مد فاصخلا راتخاو « ةيفلا لوق ومو ‹ ةجرزلا لام ةقفنلا رابتعا هيفو « لهآلا ىلع ةففنلا
 €( هتءس نم ةعس وذ قمل 0 لام هلوف مذ هيف ةجهلاو , ىرتفلا هيلغر « ةيادما , بحاص لاق ۰ اعم نيجورلا

 هبق و. فا ضوء لوق وهو. ةي الا کس جدرلا لاح رايتعا ىلا ةيعفاشلا تيهذو ؛ ثيدحلا اذه ىلا ةالا

 مداح ةقفن برجو هيفو . ةنامزلا و أ رغصلا رابتعا ةيعفاشلا دنع حصالار فچالا طرشب دالرالا ةةفن بوجو
 هناکسف  ةقفلا هدالواو هتجوز عن نآ دمو هموق سور ناك نایفس ايأ نآل : یاطخا لاق , جرزلا ىلع نأ نما

 : تلف . اهتاج ىف لخاد ابمداغ نآل امف ىلا كلذ تفاضأف م مدخ نم نرد اهدلور امت اغک ردق امطعي ناک

 نالا ةافن بوجو ىلغ هب لدتساو « ال اص هل یذلا نم معطأ نأ » هقرط ضعب ىف هلوقب كلذل كسم نأ لیتو
 اهرقب دارلا نوكي نأ لمتحیف « لاعفالا ىف مرع الو نيع ةعفاو اهنأب بقم و « اريك ناالا ناک ولو بالا ىلع

 زجاع وهو قح هريغ دنع هل نم نا ىلع هب لدتساو . مرمیج ال انمز اريبك وأ اريغص ناک نم یآ موضع « ین »
 « رفظاا اسم یمسن و ةعامجو یعفاشا لوقو هو « ةنذإ ری هقح”ردق هلام نم ذعأب نأ هل زاج هنافیتعا نع

 هقح سنج ذخأي هنعو « عذلا هفینح ىبأ نعو « هقح ساج رذعآ اذإ الإ هقح سنج ريف ذخ اب ال مدنع حجارلا و
 دحأ نعو « ءارالا ذب تاباور ثالث كلام نعو « رخالا لدي نيدقنلا دحأ الا هقح سذج ريغ نم ذخأي الو

 ثيد_ نم ذوي ىباطخلا لاق ۰ ةمزاللاو صاوشالا باتک ىف كلذ نم “ىش ىلا ةراشالا تمدقت دقو اقلطم عنملا
 راسو ةوسكسلاو ةقفناا نم هيلا جانحم ام لك عسوجي ال حیحشا لزنم نال « سنا ريغو سنا ذخآ زاوج دنه
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 یرخآ ةاود ىف الرق كلذ ةحص ىلع لديو : لاق « هلام نم ةيافكلا ذخأ ىف نذآلا اهل قلطأ دقو ةمزاللا قفا رملا
 لک ىلع یوت عال حيحشلا توب نأ نم هاعدا ال هيف ةلالد الو : تلف . « یداوو ین فک ام ىدب ىلع لخد ال هئاو د

 كلذك حيحشلا لزنم نأ هاوعدو « هي جانح الامو هيلا جاتحام سنج لوانتف اقلطم ةيافكلا تفن امال هيلا جاتحام

 هيلا جانم ام لک هيف ناک هلزنم نأ ةمقلا قاس ن هر ېظب یذلار ؟ كلذک ناك نایفسف  لوتم نأ هل 4 أ نم نكل ةيلسم

 نبا هجو دقو « هملع ربغب كلذ لد ةدابز ذخأت نأ تنذأتساف هيلا تراشأ ىذلا ردقلا نم الإ ونک ال ناک هنأ الإ

 هيلع هن 3 , عوقنلا ىلا جاتح تیح هقح سنج ريغ نم ذخأي نأ قحلا بحاصا نأ ىلع ةلالد دنه ةصق ىف نأ هلوقرينملا
 .رسعأو هنم قدأ وه لب هنيعإ عوقنلا وه اذهو « بجاولا ردق اطایعو اسفل ضرفت نأ دنهل نذا مالسلاو ةالصلا

 .رومالا ف فرملا دعا هیفو , مهياع قاغنالاو مهتلافكو اهدالوآ ىلع مایفلا یفالغدم ةأرلا نأ لع هب لدتساو

 لمعو اظفل كلذ رك نا نا افالش تامعرشا ی فرعلا رابتعا هيف یطرقلا لاقو . عرشلا لبق نم امف دب دحت ال یی

 صنلا دشرب مل وأ ىعرشلا صنلا هضراع اذإ فرعلاب لمعلا اور نا ام ةيمفاشلاو « لاق اذک . ةيمفاشلاک ىنعم *

 ىراخبلا نأ ماكحالا باتكىف یأاسو « بئاغا ىلع ءاضقلا زارج ىلع ىفاطحلا هب لدتساو « فرعلا ىلا ىعرشلا

 لجد نايس ايأ نا د ظفلب ماشه نع ىروثلا نایفس قيرط نم ثيدحلا اذه دروأو « بئاغلا ىلع ءاضقلا و مجرت
 نم ءالعلا نم امج نأ ىورذلا ركذو « فورءملاب كدلرو كيفكيام ىذخ : لاق « هلام نم ذآ نأ جاتحأف حيت

 اب اهصأ جتحا : « بئاغلا ىلع ءاضقلا» ىف یعفارلا لاق ىتح « كلذل ثيدحلا انب !ولدتسا مريغ نمو ىعفاشلا باععا

 لاق : بئاغ وهو ارج وز ىلع لس ین لا نم ءاضق كلذ ناکو « دنه ةصقب بئاغلا ىلع ءاضقلا مردم ف ةيفنمحلا ىلع

 بئاغلا ىلع ءاضفلا طرشو ءامار اب نایفس و 1 ناكو 3 تناكةصّلا هذه نال ءلالدتسالا حصي الو : ىووالا

 الف ادوجوم نایفس بأ ىف طرشلا اذه 0 لو ‹ اززعهتم وأ هيلع ردقب ال ارتتسم وأ دل لا نم ايئاغ نوكي نأ
 معما لدتسا و . ها ءاتفإ ناك هنأ حضاوم ةدع ىف ىعفارلا مالک ىف عقو دقو ءاتنإ وه لب بئئاغلا ىلع ءاضق نوكي

 رشابي ىذلا وه جوزلا نآل « ىلع قفني ال تلاقا ارضاح ناكوأ ذإ « ىتيطعي ال و دنه لوب ابئاغ ناك ةنأ ىلع
 ايأ نا ىوونلا لوق مع . ةرفم امالا ىف ال نذأيو ةلمج اهيطعي نأ هتداع نوكي نأ زاوجم فيعض اذهو . قافنإلا
 ناکنایفس ابأ نأ وهو كلذ نم صخأ دروأ لب « ىليوسلا كلذب مزجلا ىلا هقيس دقو « قح هک !رضاح ناك نایفس

 لاجر هلاجر دنسب هجرخأ « دعس نبا تاقبط و ىف هه ترفظ دقو « هدانسإ قسي مل نکل « ساجا ىف اعم اسلاج

 ىبأ لام نم تبصأ تنک دق : تااق نقرسي الو هلوق ءاجو تمیاب ال ادنهنآ د ىعشلا نع لسم ةنأ الإ « حیحصاا
 مث تراب امل حقو اذه ناو ةصقلا ددعت نکع و : تلق . « كل لالح ومف ىلام نه یبصا اف : نايفسوبأ لاقف نایفس

 ٠ لبقتسي امع تلأسف ىضم ام امل نایفس ىبأ لالحإ لوآلا نم تءبف نوكتو « محلا نع لاف یرخآ ةرم تا
 نع ةورع نب ماشه نع ناذاز نب دمت نب هللا دبع قيرط نم « ةفزعملا » ىف هدنم نبا هجرخآ ام كلذ ىلع لكشي نکسا

 ىلا تبهذف ؛ كموق نم لجرب كع» یمذاف تلعف ناف : لآ « عيابأ نأ ديدأ ین: نايفس ی ال دنه تلات د لاق هيبأ
 هللا لوسر اي : تلاق تغرف الف و هيفو : ثيدحلا « كرشت ال نا ىعياب : لاقف ةيقتثم تلخدف , ابعم بهذف نایع

 ركذو « هل>أف ايطد امأو ءالف اسباب :Ll لاق ؟ نارفس ابأ اي لوقت ام : لاق  ثيدحلا - لیخ لجر نايفس اب نإ

 نکی ' لارفس ايأ نأ یه هی لح لوأو 6 فروض رهو قالا اذم هب درمآ هللأ كيع نأ » ةفرعملا 1 ف مہ وبأ
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 نم تكتشأ ام هيلا لسرآ وأ هدحو هجوت امهنم لک نوكي نأ لمتم نکل ؛ ارضاح ناك هنأ ىلع لدي هرخآو امهم

 2 لوح يأ نأ » ةيّتع تنب ةمطاف نع « كردّسملا» نم ةنحتمملا ري ت ىف ا هجرخآ ام یانلا لاتحالا اذه دیو. و

 نم قرأ یا « ةقرسلا ىلع كميابآ ال: دنه تلات نقرس الو طرتآ الف « نامیاپب دنه اهتخأبو ام بهذ ةبّتع نا

 یرهظب ىذلاو ءالف سبايلا امأو ممنن بطرلأ امأ : لاقف هنم اهل لاحتی نايفس ىلأ ىلا لسرا ینح فکف « یجوز
 بئاغلا ىلع ءاضقا ةمص ىلع اهب لدتسا لب « بئاغ وهو نایفس ىبأ ىلع ءاضق تناك دنه ةسق نأ در مل ىراخبلا نأ

 هلام نم ذخأت نأ اه نذأو سلجا ىف اهعم رضاح ريغ نايس ومآ ناکا لب « هطرشإ بئاغ ىلد ءاضق كلذ نكي لولو

 اذه ىلع ىنبنا دقو « اذه ند بيج نأ هعنم نم جاتحیف بئاغلا ىلع ءاضق عوت كلذ ىف ناك اهنیافک ردق هنذإ ريغب

 اف تناك اذإ مالل یضاقلا نذآ ريغصلا هدلو ىلع قافنالا نم عذتما وأ باغ اذ] بآلا نأ وهو هنم عرفتي فالخ

 لالقتسالا اه لهو « ريغصلا ىلد قاغنالاو هيلع ضارقتسالا ىف وأ نكمأ نا بألا لام نم ذخألا ىف كلذ ةيلهأ

 « نذإ ريغب ذخالا اهل زاج ءاتفا تناك ناف « دنه ةصق ىف فالحلا ىلع ناهنبنی نارجو ؟ یضاما نذا ريغب كلذب

 اهل لاق ثيح رمألا ةغيمب ريبعتلا ايتفال ءاضق ناك هنأ هب حجر امو . ىضاقلا نذاب الإ زرع الف ءاضق تناك ناو
 : محلا وها هنافرصت نم بلغالا نالو « تذعأ اذ] كيلع جرح ال : الثم لاقل امتف ناك ولو « یذخ د

 قاقحتسالا ریدقت ضوف هنالو ؟ « حانج ىلع له , اطوت ىف ةصقأأ ىف مامفتسالا عرقو یوتف ناک هنآ هب حجر امو

 كرم ىف نأ باوجلاو « 2 اهفلك الو هتءدا أم ىلع ارذاحت هي : هنالو « ىعدملا لإ هضوفي مل ءاضق ناكولو « املا

 نعو « هب تعدا ام لک ىف اهقدص لع میپ هنأ كف هله كح نأ ىضاقال زاجأ نا ةجح ةئيبلا اهفيلكست رآ اهفيلحت

 اک فرعلا ىلإ لوكوملا دارملا نأ قاق-2ءالا ردق ضيوفت نعو <« كسلا بلاط نم هيف ةلاحتسا ال هنأ ماهفتسالا

 ىلع لکشآ : ( هیبت ) . ىلاعت هللا ءاش نإ ماکسحالا باتكىف بئاغأا ىلع ءاضقلا ف بهاذملا نایب آیس , مدقت
 اذإ مواظملا صاصق » هل مجرت ثيح صاخشالا بات ك ىف رفظلا ةلأسم ىلع ثيدحلا اذهب یراخرلا لالدتسا مهضعب
 ىلعالا نوكنال رفظاا ةلأسم ىلع هب لالدتسالا نال . بئاغلا ىلع ءاضا زاوج ىلع هب هلالدتساو « هلاظ لام دجو

 لوقلا ىلعالا نوكي ال بئاغلا ىلع ءاضقلا ةلأ سم ىلع هب لالدة ءالاو ؛ ىوتفلا قي رط ىلع تناكدنه ةلأسم نأب لوقا

 كلت لثم ىف ك ا كلذب هاتنالا ةلذثم لذني هناف عراشلا نم ردصب ركح لك : لاقي نأ باوجلاو . كح یناک اه
 ىف یمن ىبأ دنع نيب اب ىل امدقم بابلا اذه عقو دقو . ملعأ هاو نيل أسللل ةصقلا هذهب لالدتءالا حصیف « ةعقاولا
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 ةقفنلاو مدي تاذ ىف اجور ةأرملا ظفح ساپ - ۰

 نع جرعألا نع دانكرلا وبأو هيبأ نع ٍسواط "نا اندح نایفس انثدح هلل دبع نب لم شرم - ۵

 - شيرق ءاسن اص : رخآلا لافو - شيرق هادن لبالا نیک ر ءاسن ريخ » لاق یش هللا لور "نأ ةريره فأ

 رب 'ىنلا نع سابع نباو ةيواعم نع هرکذیو « هدي تاذ ىف جوز ىلع هاعرأو « هرس ىف رل ىلع هانحأ
 فطع نم هيلع ةقفنلا فطعو « لاما ديلا تاذ دارملا ( ةقفلاو , هدي تاذ ىف اهجوز ةأرملا ظفح باب ) هلوق

 عضوملا اذه ىف اهلا جاتع ريغ « هيلع م ةظفل ةدايزو « هماع ةقفنلاو د لاطإ نبأ حرش ىف عقوو . ماعلا ىلع صا#ا



 تاقفنا باتک - ٩ هز

 وه ( دائزلا وبأو « هيبأ نع) هلوق . هللا دبع ها ( سواط نا انثدح ) هلوق : ءىث ىف باولا ثيدح نم تسياو
 دنسم ىف عقوو . ةربره ىنأ ىلا نیدانسا هيف ةنيبع نب نایقسل نأ هلصاحو . سواط لء ال سواط نبا ىلع فطع
 « شيرق ءاسف لبالا نيكر ءاسن ریخ) هلوق ٠ هقيرط نم معن وأ هجرخأو دانزلا وبأ انثدحو » نايف نع ىدرجلا

 ةغيص یهو ةلمیم اهدمإ ماللا ديدشتو داصلا م « حلص » ینبهکلا ةباور ىف ( شیرق ءاس اص : رخألا لاتو

 رمع ىبأ نبا نع لس دنع عقوو  ملاص زخالا دازو شيرف ءاس ىلع رصتقا نایفس ىخيش دحأ نأ هلصاحو « عمج

 رهظ نکل , ام الإ نایفس نعهرأ لو «شيرق ءاسن : رخآلا لاقو , شي رق ءاسن اص : اهدحآ لاق» نايفس نع

 داز ىذلا نأ ملم دنع سواط نبا نع رمغم ةياور نمو حاکسنا لوأ ىف ةيضاملا دانزلا بأ نع بيعش ةءاور نم

 ةرب ره ىبأ نع به ملا نب ديعس نع ىرهزلا قرط نم ملم دنع هلوأ ىف عقوو . سواط نا وه ,حاص و ةظفل

 لو ترک دق نإ هللا لوسراي : تلاةف بلاط نآ تنب “یل اھ مآ بطخ يذلا نأ و هظفلو تب دا بیس نایب

 یهو ةياعرلا نم « هاعدآ و » ةقفشلاو فظعلا وهو ونجم لا نم نوت مث ةلمرع « ىلع هان>أ د هلو , ثيدحلا رکذف « لايع
 ف) هلوق ۱ ةیناح تسولف تجوز ناف « جوزت الف اهدلو ىلد مية یا ةغللا لمآ دع ةن املا : نینلا نبا لاق ۽ ءاقبالا

 لالا ىنمي هنأك ثن وم فرذحل ةفص كلذ وو انن تاذو هد تاذ : « لثالدلاو ف تب اث نب مساق لاق ( هدي تاذ

 فودرملا فذح الف ءةيموأ ةاقل دارملاف موب تاذ هتيقل موق امأو . هي ءو هلام هدب تاذب دارملاو « منیب یھ یتا

 ىبأ نبا وهو ةءواعم ثيدح امأ E) ينلا نع سابع نباو ةيرادم نع راذب و) هلوق . لاحلاك تراص ةفعلا ترقبو

 ةياور لدم ركذف « هالي هلل لور تمم و ةيواعم نع ثايغ ىبأ نب ديز قيرط نم ىناربطلاو ذمحأ هج رخ اف نار

 دحأ هج رخ اف سابء نبا ثیدح امأو . حدقي ال لاقم !pte قو ؛ نو وء هلاج رو ثيداحأ ةلمج ىف سواط نبا

 تاکو ةدوس اه لاقي همرق نم ةا ما بطر ینآ نا و ساع نبا ینادح بشوح نب زهش قاب رط نماضيأ

 ىنأ الإ ىلا ةيربلا بحأ نوکت ال نأ كم ینعذع ام : هل تااتف « تام ال لعب نم ةّتس وأ ناريص ةسمخ امل
 ءاسن حلاص لبإلا زاجيأ نيدكر ءاسن ريع نإ هقا كمحرب : اهل لاف , كسأر دنع ةيبصلا هذه وفضآ نأ كمرك أ

 نابأ نب کلا قيرط نم « لئالدلا ٠ ىف ثباث نب مساق ابجرخآ ىرخأ قورط هلو « نح هدن-و ثيدحلا « شر رق

 ةر ره نآ ثول ىف ةرركدملا ءىلاه مأ نوکت نأ لمع ةأرملا هذهو « ةدقلا راصتخاب سايع نبا نع ةءركع نع

 تسيأو ؛ یرخآ ةارما نوک نأ لمت<و « كلذ ريغ ليقو ةزغاف اما نأ روهشلا ناف ةدوس بقلت تناك املعلف

 لخدي نأ لبق م لخدو ةحيدخ توم دعب Se ادق اهجوزت 22 يذلا نا يذلا جوز ةءمز تاب دوس

 حاکشلا باتک لئارآ ىف قوتسم نتا ا حرش مدقتو « اخاو كلذ مدقت دقو « هتمصع ىف یهو تامو ةشئاعب

 فورعلاب ةأرما ةودك ساپ ١-
 نب ديز تعم لاق ةرمدیم نب كاللا دبع فربخأ لاق ةبعش انثدح لام نب اع اشو - ۰

 « هپجو ف بسا "تیا رف « امم بلف ءا ریس ۳ ا يللا "یا قآ م لاق هنع نا یر یل نع بهو

 « یان نيب امنققشف

 ةفص ىف لوطملا راج شو لوح نم ملم هچ رخآ ثیدح ظفل ةمج زیلا هذه ) فورمملاب ةأرملا ةودك باب ( هلوق
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 الو « فورملاب نمتوسكو نبقزر ميلع نهو . ءاسألا ىف هللا اونا » ةفرعإ لي یا ةيطخ ىف هنلج نمو « جملا

 ءاريسلا ةلحلا ىف ىلع ثيد> دروأف « هطرش ىلع رخآ ثءدح نم کلا طبنف-او هيلا راشآ یراخنبلا طرش ىلع نكي م

 ةمطق 201 نم مالساا اماع ةمطاف :ةجوزا لصح ىذلا نأ ةقباطملا هجو ريثملا نيا لاق « یاس نيب !مةعشا » هلوقو

 عم ةأربلل نأ ىلع ءاملعلا عمجأ : لاطب نبا لاقف ةلأس) كح امأو « افارس) ال لاحلا بسحم اداصتقا اب تبضرف
 ال نأ كلذ ىف حيحصلاو ٠ اذک بايثلا نم اهوسکی نأ همزلي هنأ ممضعب ركذو ؛ اب وجو امتوسك جوزلا ىلع ةقفنلا

 ردق ىلع جوزا هقیطب ام ردقب مهتداع ف ىرحي ام دل لک لهآ ىلع نأو « دحاو ط٤ ىلع نادلبلا لهأ لمحت
 ةقفنلا ىف كلذ ىف ثحبلا مدقت دقو « ةيمفاشاا ىلع درلا ىلا كذب راشأو . ها هرسعو هرسب ردق ىلعو , اه ةيافكلا
 ىلا تأ و هلوقو . ىلامت هللا ءاش نإ سابللا باک ىف فو:سم هحرش یأیس یلع ثيدحو ؛ اهانعمق ةوسکلاو ابیرق
 ق عقو دقو , دیدشتل اب یهو "لپ هادع كلذل: لمزا وأ یدهآ ینعم ضعأ ن مث ۽ یلیعا ىأ داب ىنلا

 ظفلب فيفختلاب < ىلا »أرق نمو « امن نيمضت الو « ىدهأ ر سردبع نا اور قو « ثعب » یتسألا ةياور
 اهيئاطعأف هری.ةت فذ مالكلا ىف نوكيو عفرلاب « ءاريس ةلح د لوقی نأ همزل ءاج ینعع« ناو و نا قرع
 ینعلا نرکو نأ لمتحیف ؛ هاج یا رصقلاب ء یا و نسحلا ینآ خيشلا دنع طیض : نيئلا نیا لاق « هرخآ ىلا اهتسبلف

 حتفو ةلمهلا ركب ءاریسلا و « ءادرو دازإ ةلحلاو ۽ تبصتناف ءایلا فذحو ملک ريض فنك ةلحم متل ىنلا یت ءاج

 ةجوز ذتزرح هل نكي مل هنإف , كلذ كس يلو هناجوز مو« یاسا نيب و هلوقو , را عاونأ نم داابو ةيناتحتلا

 « مطاوفلا نيب » ةياور ىف ءاج دقو « هبراقأ عم هتجوز هلا فب دارلاف « ةمطاف الإ

 هراز یف اجر قأردا نود سیساپ - ۲
 "كله » لاق امهمع 1 یر نا دبع نب راج نع وره نع دیز ن اح اد ا شم — ¥

 ؟ رب اجاب تجوز : م هللا لومر ىل لاق . بین ةأرما تجوزتف - تان مست وأ - تانب عبس كرو يأ

 ؟ كاكحاضنو امکحاضتو . كبعالتو اهبعالت ةيراج المف : لاق . بيث لب تلق . بيث مأ اركب : لاقف . معن  تلقف

 نویلع موقت دارم تجوز نیلم ا نأ تهرک ىلإو « تادب كرثو تاله هلا دبع “نإ : هل تلقف لاق

 « اريخ وأ . كلل هللا كراب : لاقف . نوحلصت و

 هجم وز" ىف راج ثيدح هيف ركذو « ىينلا ةياور نم هدلو ىف طقس ( هدلو ی اپجوز ةأرملا نوع باب ) هلوق

 هتاوخأ ىلع رباج ةأرما مارق نم ابجوز دلو ىلع ةأرملا مايق طبنتسا هنأكو ‹ نوحاصتو ةتاوخأ ىلع موقتل بيثلا
 نم وه امو الع بجار سيل هدلو ىف امجوز ةأرملا نوعو : لاطب نبا لاق « ىلرألا قيرطب هنم كلذ هجوو

 ابیرق ال مأ املج بت له ارجوز ةأرملا ةمدخ ىلغ مالكلا مدقت دقو « ءاسنلا تاحلاص ةميش نمو ةرشعلا لبج

 هلهأ ىلع رنسلا تن تسیس| - ۳
۳ ۱ 

 نم را دبع نب دیمح نع بارش نا ای دح دعس نب مدارا ان دح سن و ù دنخأآ اشم س ۳۸

 مرابل يف ۶ ٩ جدهم سم



 یلهآ ىلع تو لاق ٩و ۱ لاق ۰ تكلمه 9 لاقف لجر قطع ین 8 «D لاق هنع هللا "یضر ةريره ىبأ نع

 معطأف : لاق .”ميطتسأ ال : لاق . نيثباتتُم نی ریش مف : لاق . یدنه نيل لاق ا : لاق .تزاضمر ی

 : لاق . اذنأ اه : لاق ؟ لئاسلا نبأ ء لاقف «رمت هيف رق رب ی ئدلا يتأذ . لجأ ال : لاق . انيكسم نيكس

 . امم جوحأ تب لهآ ادب ال نيبام « تاب كثب ىذلاوف ؟ ا لوسراپ اتم حوح ىلع : لاف . اذهب ند ص

 « اذإ متأف : لاق . هباينأ "تدب ىتح إب بلا كف

 دقو « ناضمر ىف تأ ما ىلع حقو ینلا ةصق ىف ةر ره ىبأ ثيدح هيف ركذ ( هلهأ ىلع رسعلا ةقفن باب ) هلوق

 لو ؛رتلا هلهأ ماعطإ هل حابأ را هنأ هنم ةمجرتلا ذغأ هجو : لاطب نبا لاق , مایصلا باتک ىف فوم هحرش مدقق

 08 ةدافكلا نم هل مزلآ وه و رفا دوج وب هما ىلع ةقفنلا ضرف هيلع نيءأ لآ هال ةراغكلا نع كدرجب كلذ نا هل لدي

 لاق گن هل 4 لجرلا مايا ةبج نم ذححالا نآرظب ىذلاو 3 لیلد ىلا جاتحیا ىرعدلا هيشلوهو ۰ لاق ادک

 قدصتو ردابل هلهآ ةقفنب هماتها الولف ؟ ءانم رقنا ىلعأ و لاقف هب قدصت هل لق ال

 ؟ "یف هنم ةأرلا ىلع لهو  تاذ لثم ثراولا ىلعو ل سی - ٤

 ( میقتسم رطارص - هلوق ىلإ - بأ مدح نیاجر الثم ها برضو )

 مأ نع» ةماس يبأ ةنبأ بليز نع ةيزأ نع ”ماشه انربخإ تیهواتن دع لیعامما "ن یوم ام - ۵۸

 امإ « اذکهو اذکه مهنکراتب تلو « مهیلع قفنآ نا ةملس ىلأ ىب ىف رجآ نم ىل له ؛ هللا للوسراپ ثاق : ةملس

 € مع تزف أ م 45 كب ¢ معن : لاو .ىنب م

 اع هللا ىضر ةشئاع نع بأ نع ةورع نب ماشه نع ”نايفس انثادح فسوب نب دج اش - ۷۰

 ؟ ینبو یتینکیام هلام نم ذخآ نأ حانُج "ىلع لبف « حبش لجر نايفس انأ "نإ هللا لوسر اب : دنه تاق »

 « فورهلاب یذخ : لاق

 (ةالا مبأ امهذحأ نيلجر الثم هللا برضو ؟ ءیش هزم ةأرملا ىلع لهو « كلذ لثم ثراولا لعو باب ) هلوق

 الو : اولاق دوبجلاو 6 دهاجمو یعشاا لاو هو < داضبال نأ هيلع : شايع نإ لاو © كلذ لثم ثراولا لعد )

 بالا ىلع ناكام لثم بالا ثري نم ىلع :نورخآ لاقو 0 ثورواا دلو ةةة همزلب لود ةثرولا نم دحأ ىلع مرغ

 ثراولاب داراآ ىف اوفاتخا مث. هل لام ال دلولا ناک اذ) عاضرلا رجأ نم
 ثري نم لک وه : ىعخالاو نسا لاقف

 دو وبا مر محر اذ ناک نم وه : هناحصاو 44 رد وأ لاو 0 قع) و دحأ لوق رهو ۽ ءاسنلاو لاجرلا نم بالا

 امهنم لک ىلمف امعو امأ فلج اذا : 'تباث نب ديز لاقو « هست دولولا وه : بي ؤذ نب ةصييق لاقو « هريغ نود

 ىلع لهو « ىلعو هلوقب یراخیلا راشآ لو !ذه لاو : لاطب نبا لاق . ىروثلا لاق هب و ؛ ثرب ام ردقب دلولا عاضرإ



 هاو ۵۲۷۱ - ۵۳۱٩ ثيدحلا

 ةلزنه ثراولا نم ةأرملا لزنف (عبا اهدحأ نيلجر الثم هللا برضو ) یلاعت هلوقب هدر ىلا راشآ مث ؟ ءىث هنم ةأرملا

 (كلذ لثم) هلوق ىف ةياثملا لمح فالتخالا بدسو ءابائاق نع لاوق الا هذه یربطلا ج زخآ دقو ها ماكتملا نم بالا

 : یرعلا نبا لاق « رارضالا مدعو ةودكسااو قافنالاو عاضرالا مد ىذلاو « هضءإ ىلع وأ مدقت ام میم ىلع

 نأل ليلدلا هيلمف حيلا ىلا عجري ةنأ ىعدا نف « لصالا وه اذمو « ريخآلا ىلا لب عيمجبا ىلإ مجرب ال ةفئاط تلاق
 له : اهلاؤس ىف ةلس ما تیدح دروأ مث مث . هيلع لا حجرف رارضالا مدع وه رركذم برذأو « دارفالاب ةراشإلا

 ال اياب ةقفن نأ نع لدف « ارج اهل نأ اهريخأف ؟ لام ممل نكي ملو ةلس ىبأ نم اهدالوأ ىلع قافثالا ف رجأ ۵
 اهنب ةقفن ذخأ ىف اه نذأ هناف ةبتع تذب دنه ةصق اذکو « كلذ لپ ىنلا اهل نيبا اماع تبجو ولذا « اهيلع بحت

 ءابآلا ةايح ىف دالوألا ةقفن تابمالا مزلب مل ال هلأ ىراخبلا دارأف « امتد هيلع بحت امنآ ىلع لدف بالا لام نم

 تابمالا قزر ىأ ( نتو سکو نوقذد هل دولولا لعو إل لات هلوف ةيوقيو « ءای الا دما یمتیم كاذب کا

 لوف امآ و ؟ اهرخآ ىف ءان الا ةقفن نہاع بجتو ةيآلا لو ىف نه بحجم فیکف « ءانبالل عاضرلا لجأ نم نبتوسکو

 داراا وه دلولا ناک و و ةجع الإ رخآ نود ثراو هب صخب الف هريغو دلولا لمشی ظفل تراولا نأ هدريف ةصيبق

 هيخأ نبال معلا ىلع بحت الو هتخآ نبال لاخلا ىلع بجت ةقفنلا نأ هنم مزلیف ةيفنحلا لوق امأو « دولولا لعو لیقا
 هیات نمو نسحلا لوق امأ و « یضاقلا ليعامسا هلاق سايقلا الو ةنسلا الو باتکاا نم هيلع ةلالد ال لیصفت وهو

 4 نهروجأ ندونآف کا نمضرآ ناف ٠ نولمح نعضي ىتح نہلع اوقفنأف لمح تالوا نک ناو ) ىلاعت هلوقب بقمتق
 ناك اک ماعطلاب هبذغیف مطف اذا هيلع بحي كلذكف ریو ینذیل هدلو عضرب نم ىلع قافنالا بالا لع بجو ايلف
 ةبصعلا مزاب هنأ لماحلا نع تام اذا بجول ثداولا لع كلذ لم بجو ولو ۰ اریغص ماد ام عاضرلاب هيذغي

 ىراخبلا رمق اع : رينملا نبا لاقو ۰ مرح محر ىذ لک مارل] ةيفنحلا مزلپ !ذكو : اهنطب ىف ام لجال الع قافنالاب

 الك تناك مالا نأ نييف « ثراولا ىف اهو دل هيبأ دعب هعاضراو اهدلو ةقفن املع بجي مالا نأ معز نم ىلع درلا

 ؟ هريغ ىلع قفني نأ هيلع هجوتي فيك ايااغ ءىش ىلع ردقبال ةلاصألاب لك وه نمو ء هيلع ةقذنلا ةبجاو بالا ىلع

 . الع بوجو ال نأ ىلع لدف ۰ عوطتلاو لضفلا ليبس ىلع ناكاهدالوأ ىلع ارفافنا نأ ىف حرص ةلس مأ تیدحو
 هنأب بقعتو « بالا ةافو دعب لصالا اذه بحصتسيف بالا مابح ىف اهنع ةقفنلا طوقس ىف ةرهاظف دنه ةصق امأو

 نأ لمتحیف « هدقفب دلولا اص«. مايقلا دقف الاو ٠ هدقف دعب امنع طوقسلا بالا ةايح ىف امنع طوقسلا نم مزاي ال

 ةجرتلا نم لوالا ءزجلا اهدالوأ ىلع اهفافنإ ىف ةبلس ما ثيدح وهو لوألا ثيدحلا ىم ىراخبلا دارم نوكي

 لع سیا ةنأ وهو اث زجل یناثلا ثيدلا نمو ؛ بألا توم دمب دولولا ةقفن ةمزلب مالك بألا ثراو نأ وهو
 عا هللا و ء بالا دم امل ضرمعت هيف سیل و « بلا دوج و دنع ءى 6 أملا

 یا اعايضت وأ الک كر نم د و یا لوق بیس - ٠١

 ةريره بأ نع ةملس ىلا نع باهش نبا نع_ليقع نع ثیاا انثادح _ريكسب "نب ' یی اشو - ۱

 ناف ؟الضف هنیدل كرت له : ةلأسيف « ندا هيلع قوا لجرلاب "یتوب ناک هلل 3 هلا لوسر "نا» هنع لا یضر

 ىلوأ انأ : لاق حوتفلا هيلع لا حق املف ٠ کبحاص ىلع اواص : نيهال لاق الإو « ىلص ءاغر كرت هنأ ثالح



 تاقفنلا باتک - ٩ ه1

 0 هنثر واف الام لر نمو « هواضق لف بد كرتف نينمؤملا نم 8 نف« مهيأ نم "نینم وماي

 داضلا حمب ) اعايض وأ ( نونتلاو ديدشتلاو فاکس حب ) الك كرت نم : ۲ ىلا لوق باب ( هلوق

 نم و « هژاضت ىلعف اند كرت نيئمؤملا نم قرت نم 00 ظفأب ةر ره ىبأ كثب لوح ه.ف ىذ ۰ ددین اپ ) لاف ( ةمجعملا

 كرت نم » ظفاب ةر ره ىبَأ نع مزاح ىبأ قیرط نم ضارة الا ىف هدروأف ةمجرتاا ظفل امأو « هت رولف الام كرت

 اعامض وأ ایند كرت نمو دور ره ىبأ نع ةر ىنأ ن, نمحرلا دبع قيرط نمو « انيلاف الك كرت نمو « هتثرولف الام

 ةلافكسلا ىف ثيدحلا حرش مدقتو « ضارقتسالا فو ةلافكلا ىف هريسفتو هطبض مدة عايضلاو « هال وم انأف یت الف

 ف هل اخداب فنصاا داراو . لاعت هللا ءاش نا ضن ارفلا باتكى هياء مالكا ةمقب یایو 6 بازحألا ریس قو

 لعا هللاو نیملسلا لام تيب ىف بیت مهتقفن نافاثیش مهل كرتي لو دالوآ هلو تام نم نأ ىلا ةراشالا تاقفنلا باوبأ

 "نهریغو تایلاولا نم عضارلا ساپ - ۱٦
 ىبأ تف بنیز نأ و رع باهش نبا نع ليقع نع ثلا انک دحریکب ن اش ~~ ۴

 : لاق « نایفس ىبأ ةنبا ىتخأ حکنا « هللا لوسر اي تلق : تاق یبلا جوز ةةبيبح ما نا »هت ريخ ةملص

 لحال كلذ "نإ : لاقف ٠ ىتخأ ريخلا ىف ىنكر اش نم ُبتحأو « ةي كا تل ( معن * تلق ؟ كلذ نيبحت و

 ؟ ةملس ما نبا : لاقف « ةملس ىبأ تنب رد حكمت نأ ديرب كنأ ثدحتن انإ هلا وف هللا لوسر اب : تاقف . ىل

 ابأو یتعضرا « ةعاضلا نم ىخأ نبا انا « یل لحام ىرْجَح ىف بیبر نكت ملول ٹاوف : لاقف . معن : تاقف

 6 نکناوخآ الو "نکن اب "ىلع ص 7 الف م وفا ها

 بش وأ ات ةبيوت : ةورع لاق یرها نع تيش لاقو

 امحتفبو «یلا مب ةاور ىف طبض : نينلا نبا لاق « عيمجلل اذك (نهريغو تايلاوملا نم عضارملا باب ) لوق
 تاياورلا مظعم ىف طوبضملا لب 0 لاق م« سال و : تلف . لاو تاار نم لعاف مسا هنال ىلوأ لرالاو <« یرخآ ىف

 امأو « ةالوم حس تابل ولا لو نآ لرالا ناك : لاطب نا لاو . ةالاولا نم ال یاولا نم وهو« حتفلاب

 رکذ م 5 تابلاوم راصف ءانلاو فلالاب ةمالسلا عمج لاوم عمج 2 ریسک عمج یوم عمج عمج ا عمج رې تايلاوملا

 ؟ « ةيلس مأ تنب » لاقف ةيلس ی تنب ةرد هل تركذ امل مس هلوق قو « ىخأ حكنا » اوت ىف ةبيبح مأ ثيدح

 « هميضر ةبلس وبأ نكي مل وأ هل لح ةبلس مآ ريغ نم ةملس ىبأ تنب نآل ء محلا هيلع بتريا كلذ ىف !مترثتسا اماو

 ىف هلوقو . جاكنلا باتک ىف فوتسم ثيدحلا حرش مدقت دقو . ةلس ما نم ةيلس ىبأ تنب فالخم ؛ةبيبر تسيل 9
 ترشا ىذلا ثيدحلا ةلمج ىف ال وصوم قيلعتلا اذه مدقت بهو امقنعآ ةبيوث ةو رع لاق ىرهزلا نع بیعش لات د هرخآ

 تناك ةي و نأ حاضی) انه هرك ذب هارأو «هحرش مدقتو « انه ام متأ ةورع لسرم قايسو , حاکسشا لئاوأ ىف هيلا

 یرآ ام لب امتحتم سيل مالا عاضرإ نأ ىلا ةراشإلا تاقفنلا با وآ ىف اهدارا هجوو « ةمجزتلا قباطيل ةالوم

 وأ تناك ةعربتم ةمأ وأ تناك ةرح ةيدنجالاب لولا عاضرإ ىلولا وأ بال ناك تعنتما اذا « عنتم نأ الو عضرت



 ۵8۷ ۰۳۲۳-0۳۷۵ ثيدحلا

 ةيب رعلا عاضر ىف بغرتو ءامالا عاضر هرگست برملا تناك : لاطب نا لاتو . ةقفنلا ىف لخدن ةرجالاو ةرجأب

 ینعم وهو ۰ ها نجم ال ءامالا حاضر نأو بجنأ و برملا ريغ نم حضر دق هنأ زار ىنلا مهملعأف ء دلولا ةياجنل

 ةمرح نأ لا فتملا راع : ريئملا نبا لوق اذکو ۰ ةتدروآ ینلا لاؤسلا نع باوجلا ديفي ال هنأ الإ . نسح

 ملعأ هقاو . ةمأ مأ ةرح ةمضرلا تناك ءاوس « رشننت عاضرلا

 اهعيمجو ةئالث اهنم قلعلا « اثیدح نرشعو ةسمخ ىلع ةعوفراا تبداح لا نم تاقفنلا باك لمتشا : ( ةمئاغ)

 ءاسأ ىف ةواءمو سابع نبأ ثبدحو « 2م رالا ىلع یعاسلا د ةر ره نآ تب دح یهو تداحآ ةثالث الإ ررکم

 ةءاحصلا نع ةفوقولا را لا نم ةيفو . امثود ةري ره فآ ثيدح جیرخت ىلع لسم هقفاو « ناقلعم امهو شيرق

 ثيدحم لصتلا ةريره ىبأ رثآو « نمضرب تادلاولا ف یرهزلا رثأو <« هلوأ ىف نسحلا رثأ : رانآ ةثالث نيعباتلاو
 هرخآ ىف نيب و « لا ىنةلطث نأ امإو ىنيطعت نأ امإ ةأرملا لوقت » هيفو ؛ ثيدحلا « ىنغ نع كرت ام ةقدصلا لضفأ »

 اهدروب قلا راثآلا بااغ فالخم «لم نع هدارفآ نم وهو « دانسالا لصتم فوقوم وف ةرب ره ىنأ مالك نم ةنأ

 ۱ له هللاو . ةقلعم اهناف
 نمکی کت

59 
 مس اس

 ةبعطألا باتک-۰
 ةيآلا ( 6 انقزر ام تابیط نم اولك ) ىلاعت هللا لوق باپ - ؟

 4 میل نواممآ اب ىفإ « اص اولمعاو تابيطلا نم اولكر هلوقو م مسکا مرتابیط نم اوقفنأ ) لوقو

 ىضر ىرعشألا یموم ىبأ نع لثار ىلأ نع روصنم نع ؛نایفس ان رمخآ ريثك نب دمت او - ۰۲۷۲

 : تایفس لاق « ىناملا اوكفو « ضيرلا اودوعو « مثالا | وسطا : لاق يم *ىبلا نع » هنع هللا

 ۱ ريسألا ىاملاو

 عيّدام» لاق ةريره ىبأن عر مزاح ىبأ نع هيبأ نع ليّصف نب دمت انددح 'ىميع نب فسوب ام - ۶
 « ضيف یتح مایآ ةنالث_ماعط نم ول دع "لآ

 م ی ام ۳ ۳ ا 3 ۳ 4 ۲ 2

 5 رفتساف 6 باطلا 34 رع ثيفلف ¢ يدش "دج یباصا 2 ةريره یا نع مزاح ىلأ نو ۳۲.

 ذاق « عولبا و دملا نم یمجو تزررفت ديعب ريغ تيشف « لع اپحتف و مراد "لخ دف شا باتک نم ی

 ىماقأف یدیب زحف « كيدعّسو لا "لوسر "لیبل : تلقف « ةريره اا : لاقف أر ىلع ما 4 ۳ ل

 « ”رهابا ای برشاف دع : لاق مث « هنم تب رشف نبل نم سعب یل ىمأف حر ىلإ ىف قلطناف « یہ ىذا فر عو
 ىذا هل ترك ذو رمع تيقلف لاف . حدقلاک راصف ىنطإ یوتسا یتح تبرشف تدق دع لاق مل « ثب_رشف تدعف



 2هطالا باتک ¥ ۵ ۱ ۸

 م٩
 ع الرمس ت ۱ - ۰ # 5

 4 | رفا انالو ةبالا لا رفتسا دما لاو « رعای كم هب 5 ناک نم كالذ ىلو : هل تاقو یرمآ نم ناك

 2 معلا ” م "قم ىل نوکی نأ نم "ىلإ ٌةبحأ كتلخدأ نوک أ نأل او: رع لاق ٠ ثانم

 [ 1۰۲« 35245 : یف هافرط - ۰۳۷۵ ثيدحلا ]

 اوقفنأ : هلوقو . ةبآلا کانقزرام تابيط نم اولك : ىلاعت هللا لوقو « ةمعطالا باتک  مي>رلا نمحرلا هللا مسب)
 (ارقفنأ) ةيناثلا ةيآلا ىف تاياورلا رنک | ىف اذك (احلاص اولعا و تابیطلا نم اولك : هلوقو ٠ مبسک ام تایبط نم

 قو تقولا ىبأ نع تاباورلا ضءب ىف اذكهو , اوةفنأ لدب « اولک » ىنسالا ةياور ىف عقوو « ةوالتلا قفو ىلع
 امرآ مو « عيمجلا كلذک اهنأ ضایع معز یتح « هدمب نم هعیت و اهركتأو « لاطب نبا حرش املعو اهريغ نم لياق

 نرآ كلذ ديؤيو « ةعرکةیاور نم ةدمتعم ةخسن ىف اذكو « تركذ اي ةرالتلا قفو ىلع الا رذ ىبأ ةباور ف
 قو اذك « متبسک ام تابيط نم اوقفنأ هلوق باب » لاقف عويبلا باتكح ىف اهدحو ةيآلا هذهب مجرت فنصاا
 معزو تقولا ی ةياور نم خسنلا ضعب قو« اضيأ لاطب نبا حرش هيلعو « ىنسنلا الإ عيمجلل ةوالثلا قفو ىلع
 عقو هنأ لغ هيبلتلا كانه مدقتو « اوتفنأ » لاقف لمتساا نع رذ اأ الإ ءاولك د عيوجأل عقو هنأ ضايع

 . نالا امأ اي إل ىلاعت هقا لوقل « ةراجتلاو بسكلا ةقدص باب و مجرت ثدح ةاكزلا بايك ىف باوصاا ىلع

 هادع ايف رييمَدلا نأ ىف هب كسلا نسم و « كلذ ىفةاورلا نيب فالتخا الو 4 بس ام ثايط نم اوقفنأ اونمآ

 « هيف ىذأ ال ام ىلعو , فيظنلا ىلعو « هيف ررض ال ام ذلتسلا ىلع قلطت یهو ةبيط عمج تابيطلاو . خامذأأ نم
 ىف حجارلا وه اذهو ( تابيطلا مك! لحأ لق ؟ مهل لحأ اذام كنولأسي ) ىلاعت هلوق لوألا نف . لالحلا ىلعو
 نمو ۰( ابیط اديمص اومميتف إل ىناشلا نمو لاسلا ىلع باوجلا دز مل لالحلا دارملا ناك ول ذا « اهريسفت
 ةاكزاا ىف اهريسفت ىف مدسقت دقف « ةمجرتلا ىف ةن الا ةبآلا عبارلا نمو « ةبيط ةليل هذهو بیط موي اذه : ثااثلا
 تیبا نم قاسفنالا نع یهلاب اهئارتفال ديجلا اب دارملا نأ ىلع لدي ام اضيأ ءاجو « لالحلا ةراجتلاب داراا نأ
 نم « دجسملا ىف ونفلا قیلعت باب »ىف هركذ عوفرم ثیدح هيف دروو ؛ سابع نبا هرسف كلذك « ,یدرلا هب دارااو
 ءاربلا كثيدح نم ىذمرتلا هجرخأ ام ةجربلا هلو قاعتي اف هم حضوأو ‹ كلام نب فوع ثيدح نم ةالصلا لئاوأ

 نم ونقل اب ىتأي ريخلا ف بغرب ال نم ضعب ناكو ؛ دجسملا ىف هقلعیف ونقلاب نأ, لجرلا ناكف لخت باحضأ انکو لاق
 ملاصب لجرلا ءى كلذ دعب انکف (نوقفنت هنم تیبا اوهميت الوإل ةالا هذه تلزتف . هتاعيف صيشلاو فشحلا
 ,ةقدصلا ىف امتوجرم مث مرام رارش نوهميقي سانلا ناكف و فینح نب لوس ثيدح نم دواد ىنألو ؛ « هدنع ام
 ل.<) ىلامت هلوق اهريظأو « ةافانم ذلتسي ام و لالحلاب ةبالا هذه ىف بيطلا ريسفت نيب سیل و « ةيالا هذه تل زاف
 طرشب صن هيف درب ملام برعلا هثبختست ام جرحت ىف الصأ ىعفاشلا اماعج دقو ( تابا مماع مر و تابیطا مهل

 لاق » لاق ةر ره ىبأ نع لس» هج رخآ ىذلا ثيدحلاب حل - تايآلا هذه دروأ تنی اف: صا نأكو « هن ا قا

 : لاقف نياسرملا هب س ام. نینمولا ما هللا ناو « ابيط الإ لبقب ال بيط هللا نإ سانلا اأ اي : لِي هللا لوسر
 « ثيدحلا (عان:زرام تابيط نم اولک اونمآ نيزلا اهيأ او لاقو (احلاص اولا و تابيطلا نم اواک لسرلا امآ او
 رود هب جاجتحالاب لسم درفنا نم وهو « هب درفت هنا یذمرثاا لاق دقو « قوزیم نب لیضف ةياور نم وهو
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 ناك: نابح نا لاقو « یاسنلا هفعضو « هب جتح الو اريثك مهي : متاح وبأ لاو , نيعم نبا هقثو دقو « یراخبلا

 رضتفا ىراخبلا طرش ىلد نكي ملا ثيدحلا نأكف . هجارخا لسم ىلع بيغ : احلا لاقو « تاقناا ىلع ءىطخي

 تاییط اومرحتال اونمآ نيذلا امآ اب إ ىلامت هلوق ىف ليوأتلا لهأ فلتخم مل لاطب نبا لاق . ةمجرتلا ىف هداربا ىلع

 ییداحا ةثالث فما یکذ مث . ةحابلا تاذللاو ماعطلا ذيذل هسفن ىلع مرح نمف تازن ااو € رک ١ هللا لحا ام

 ىف مدقت ثيدحلا ( ضي رملا 19 5 ماجلا اومعطأ ) هلوق « یسوم یا ثب لوح لوالا : : عبشلاو عوجلاب قلعتت

 ةاورلا شب نأكو « دحاو امهجرخمو عئاجلا ١ وممطأ لدب « ىعادلا م ظفلب حاکسنلا باتک نم ةملولا

 نم ذغویو . ها لاوحالا ضمب ىف ايبجاو نوكي دقو بدن ال انه الا : یامرکسلا لاق ۰ رخالا ظفح ملام ظفح

 هلوق ۰ رمتسم هماعطاب مالاو هب ةمئق عوجلا ةفصف عبشلا لبق ماد ام هال عبشلا زاوج عئاجلا ماعطاب سالا

 مدقت ( ريسآلا ىناعلاو : نایفس لاق ) هلوق . كفناف ”ىثلا تككف نم . ريسالا اوصلخ ىأ ( ىناعلا اوکفو )

 هلوق « ةريره ىبأ ثردح قائلا ثيدهملا . عضخ اذا واعي انع نم نا ريساللا ليقو « حالا ف هج ردآ نم ناب

 ام و ظفاب مزاح یآ نع نایک نب ديزي قي رط نم لسم ةياور ىف ( ضبق ىتح مايأ ةثالث ماعط نم د لآ عيش ام

 هيف نکا « ثالثب اضيأ دييقتاا ةقئاع ثيدح نم اذه دعب ىتايسو « ةيلاوتم ىأ « اعابت مايأ ةثالث هلهأو دمع عبش

 كانه ىلايألاب دارملا نأ اک « املايلب اذه مايالاب دارملا نأ ام ذغؤيو « لایل ثالث » لم دنعو « ىبلا زجخ نم د
 زبخ نم عبش ام » ةشئاع نع دوسألا قيرط نم ىذمرتلاو لساو . اقلطم ال لاو لا دیقب ینثلا عبشلا نأو ؛ اهمايأب

 معيش مدع ببس نأ ربظي یذلاو « مولا نم 2 ىف عبشلا زاوج نم هدوصقم ذخر و « نيعبأتتم نیمو ريمش

 قو اذه دعب قامسو < منا ىلع نورثؤي نکا و نود دق اوناک مآ ی اع « مدنع "یشلا ةلق ببسب ناك ابلاغ

 لوقلا طسب ىتأيو « ريعشلا زبخ نم حبشي ملو ايندلا نم مقلب قلي ينلا جرخ د ةريره یآ نع رخآ هجو نم ادميأ قاقرلا

 ینباصآ : لاق ةر ره ىبأ نع مزاح ىبأ نعو ) هلوق ۰ ۳ ثيدحلا . یلاعت هللا ءاش نا قاقرلا باتك یف هحرش ىف

 جارس خيبشلا انخيش نأ نيذلا ناهرب ةيبلحلا رايدلا ثدع ركذو < هلبق ىذلا دانسالاب لوصوم وه ( ديدش دبج

 هنم مزلي هنآل هيبأ نع هلوق ىلع هفطع حصي ال « مزاح یآ نءو » هلوق : لاقو بيكرتلا اذه لكشتسا ىئيقلبلا نيدلا
 نعو » هلوق ىلع هفطء حصي الو : لاق « مزاح ىنأ نعو هيبأ نع ریدقتا ريصإ ذإ امطةنم نوكسيف ليضف طاقسإ

 ىلا هب و : لوةب نأ قئاللا ناكو : لاق . اضيأ عاطقنالا مزلیف ليضف نب دمع ره نيعإ مل ىذلا ثدحلا نال « مزاح ىنأ

 « عضوملا اذه حرش خيشلا ناب عمسي مف الو « ىراخبلل هعامسإ ساج ىف انخیش نم هفقات هنأكو . یہا مزاح نآ

 نآکف ءرخآ تبدح هئيعإ ىوارلا ىلع ثيدحهل یواراا فطع نم علام ال دنال دودرم ىتاثلاو < لسم لرالاو

 حسی هركذ یذلا قئاللاو . اذكب مزاح نآ نعو اذگب مزاح یآ نع هيبأ نع ليضف نب دمع انثدح : لاق فسو

 ىبأ نع هبو : لاقف « هيبأ نع ١ هلوق فذح وا« حصل مزاح ىبأ نع هيبأ ىلا هو : لاق ول لب « نيعتي ال هنكل

 فوطعم « مزاح ىبأ نعو ه هلوق نأ هنم حضوأو . ظوفاملا كح ىف ردقلاو ةردقم هب نوکن اذدحو « حصل مزاح

 « لاق اک سیلو « قلعتم اذه نأ حارشلا ضعإ معزو « هن ملل امهنبب ام فذ « حلا ليضف نب دمع انئدح » هلرق ىلع

 دئسلا ىلع فوطمم هنأ ربظف « هيف ىراخبلا دنسإ ليضف نب د نع نابأ نب ربع ن هللا دبع نع ىلعي وبأ هجرخأ دقف
 معي حتفلاب و مضلاب هنأ مدقت درجلاو « عوجلا نم ىأ ( دیدش دبج یباصآ ) هلوق . دلا هلو الوأ تلق اک روکنا



 4یطالا بانک ۷. ۵ ۳۲ ۰

 ةنيغم نآرقلا نم ةيآ ىلع أرقي نأ هتلأس یا ( ةيآ هتأرقتساف ) هلوق ٠ هبسحم ءىش لک یف وهو « ةقشلا هب دارملاو
 . ةزمحلا هلصأ ناك ناو ليهسقلا ىلع زئاج وهو « ةزمه ريغب « هتبرقتساف » خسنلا بلاغ ىفو « ةدافّتسالا قيرط ىلع

 یمن فا ةيلحلا و ىف ةريره ىبأ ةمجرت ىف عقوو « اهايإ ىءبفأو ىلع اهأرق ىأ ( ىلع ابحتفو هراد لخدف ) هلوق

 ةءارقلا ديرأ ال انأو ىنئرقأ هل تقف د هيفو « نارحم لآ ةروس نم ةروكذملا ةبآلا نأ ةزيره ىلأ نع رخآ هجو نم
 ىأ ( دما نم ىبجول تدر ) لوق . هدارا رمغ نطفي لف ةزمما لس هنأكو « ماعطالا ديرأ الو

 ام دعب مل هنأو امئاص ذئموب ناك هنأ ءةيلحلا ١ ىف ىلا ةياورلا ىف عقوو « عوجلا ةدش وهو الوأ هيلا راشأ ىذلا

 ( ىنطب ىوتسا ىتح ) هلوق . ريبكلا حدقلا وه ةلموم اهدعإ ةلموملا نيعلا مضإ ( سعب یل ماف ) ها ٠ هيلع رطب
 ال ىذلا مهسلا وه ةلمبم ءاح اهدمب لادلا نوكسو فاذلا رسكب ( حدةلاك ) هلو . نيا نم هئالتما نم ماقتسا ىأ
 هل ذجأ ال : لاقف « برشا » لاق هنأ اف « قاقرلإ بانك ىف ةلوطم نيالا برش ىف ةصق ةرب ره بال ىتأيسو « هل شيد
 « عبششلا ىلع داز هنأ دارأ هنأ ال هتداع هب ترج ام ىلع غاسلا ننب دارلا لح ولو عيشلا زاوج هنم دافتسیو « افاسم
 ىف سيل : لاق ىنيةلبلا نيدلا جارس انخيش نأ نيدلا ناهرب ةيبالا رايدلا ثدحم ىل ركذ : ( هيبفت ) . لعأ هقاو
 ناكاذإ رهاظ وهو : تاق . ةروكذملا تايآلا امف ولالا املع مجرتملا ةمعطالا ىلع لدي ام ةلالثلا ت.داحالا هذه

 « ةرهاظ ةيسانملاف اهتافصو اًذاوحأ نم هن قاعتي امو كلذ ام دارملا ناك اذا انأ  ةمعطالا عاوتأ رکذ درج دارألا

 اعني امو « ثبختسملاو دلتسلاو ةمرحلاو لحلا اهتافص ةلمج نمو , عوجلاو عبشلا امنع ةئشانلا اهلاوحأ ةلمج نم نآل
 « تابيطلا لوانت ىف نذإلا تنمضآ اهئاف تايآلا امأو . ةئالثلا یداح لا نم رهاظ كلذ لكو « هکرتو ماعطإلا امنع

 لب « قهرلا دسب الو عبشلا ةلاع الو نل ثلا الو لالحلا نم عونب صتخم ال كلذ نأ ىلا ثيداحألاب راشأ هن أكف
 عوجلا عفدو ىعابشإ نم هرشاب ىأ ( كلذ ىلوت ) هلوق ۰ لعآ هللاو « ةجاحلا بس و نادجولا بسع كلذ لوانقب

 لوالا ىلعو « لوعفم اذه ىلع « نم هو لاق « كلذ هللا ىلوت » ةباور ىف نأ ینامرکلا ىحو « مس هللا لوسر ینع

 هيلع اهارق ال ربع نأب راعش) هيف (كنم امل أرقأ انلو) لوق ۰ لاو ینعع ىناثلا ىلع « یلوت » نوكيو ۰ یبتنا لعاف
 رادلا ىأ ( كناخدآ ) هلوق . هلوق ىلع رمع هرفآ كلذلو « لاق ام ةريره یال غاس یتح ابنم ءىش ىف وأ امف فقوت

 بقاشلا ىف مدقت دقو « ابعاونأ نم اهريغ ىلع ضف ابن رمحللو < لبإلا ىأ ) معنلا رج ) هلوق 5 كتءمطأو

 ىعم ىهو بالا لجرلا “ىرقتسأ تک ةرب ره ىبأ نع رخآ هچ و نم مدقتو , هب دارااو ركذلاب اهصیصخت ىف ثحبلا

 هلزتم ىلا هلمح نأ نآرقلا هبحاص مدحآ أرقتسا اذإ مهتداع نم ناک هنأ هما : لاطب نبا لاق « ىنمءطيف یعم بلقب 13

 یهتنا ذثنیح هممطي ام هدنع نكي مل وأ « كلذ نع هقاع لغش هل ناک هنآ ىلع رع نم عقوام لمحو ؛ یی ام همعطإو
 لوق دعیقسا ییقلبلا ندا جارم انخيش نأ ةيبلحلا رابدلا ثدح ىل رکذو . كلذ توف لعرع فسأت ريخأآلا دعب و

 ىلع ةرب ره ىبأ غالطا مدع قائلاو « ر ةبارم ایهدحآ : نرجو نم « ربع اب كم اه ارقآ انال د رمعا ةرب ره نآ

 دوکذ لا ثيدحلا ةاور ضعب ىلع نعطلا نمضي ةناف  ضارتعالا اذه نم تب : تاق ٠ هلثم اهؤرقي نكي مل رع نأ

 ىف اهيف رمع ناكةلاح ىو مب ىا ةايح ىف كلذب رع بطاح ةريره ابأ ناف لوألا امأ , ههجوت حوضو عم طلغلاب

 هلعلف « هعالطا دعب الإ كلذ لوقیل ةر ره وبأ ناكامو : لاةيو سكعيف ناب امأو « هيلع رسل هنم نالجألا ةروص

 ةطساوب الإ الثم رع امهم امو تازنأ نيح چپ هللا لوسر ظفل نم اهعمس



 هلل 0۳۷۱ ثيدحلا
 كالا علا

 نيبلاب لكألاو « ماءطلا ىلع زنا - ۲

 هنأ ناسيك نب بهو عم هنأ قربخأ ريثك نب بلا لاق نایفس انبخأ هللا دبع نب لع اش - ۳۷۹

 لاقف « رتفحكملا ىف شيطن ىدب تناكو : لكي هللا لوسر رجع ف امالغ تنك: لوقي ”ةماس بأ ني رم مس

 ؟ لعب تمر ةكللت تاز اف كيلي ام لكو « تیر« هلا يس مالی: هي هللا لوس ل
 93 [ ٩۳۷۸ , ۰۳۷۷ : ىف ءاقرط - ۰۳۷۱ ثيدحلا ]

 « لک الا ءادتبا ىف هقا مسب لوق مامطلا ىلع ةيمستلاب دارملا ( نيو لك لاو « ماءالا ىلع ةيمسنلا باب ) لوق .

 لك اذا » اعوفرم ةشئاع نع موثلك مآ قيرط نم یذمرتاو د.د وبأ هجرخأ ام ةيمسنلا ةفص ىف درو ام حرصأو

 نب ةيمأ ثيدح نم دهاش هلو « هرخآو هلوأ ىف ها مس : ليلف هلوأ ىف ىسن ناف « هقا مب لقیلف امامط كدحأ

 ىغبذي ام مآ نم ةيمسقلا ةفص : « راكذألا د نم لك لا بدأ ,یوونا لوق امأو « یاسنلاو دواد ىبأ دنع یش

 نم هاعدا امل دآ لف ۰ ةئسلا تاصحو هافک هلل مس لاق ناف ميحرلا نحرلا هللا م.ب لوقي نأ لضفألاو « هتفرعم

 ناك هللا ميبإ ةمقل لک ین لاق ول هنأ « ءايحالا د نم لك الاب ادآ ىف ىلارذلا هركذ ام امأو « اصاخ اليلد ةءاضفألا

 «ميحرلا نمحرلا ها مسي ةثلاثلا عمو نمحرلا هللا ما ةين عمو هللا مسب ىلوالا عم لوقي نأ بحتسي هنأو « انسح

 لوق امأو . هللا ركصذ نع لک لا هلذشب ال ىتح هلو هبجو وه نيب دق راركشلاو « اليلد كلذ بابحتسال رأ مف

 همقلب نأ ىلا جاتح نأب هريغب اذکو هسفنب كلذ یاب نم لرانتب وهو , هيف ثحبلا ىن ابف « نيهلاب لك لاو د

 يهخأت نم وهو انه عقو اذك( ىنربخأ ريثك نب ديل ولالاق « نايفس | ربخآ ) هلوق . هلامثب ال هنيميب هنکلو هريغ

 نایفس نع هّمي رط نم « جرخت-اا و یف مع وأو هدنسد ف یدرملا هجرخأ دق و. زاج وهو , ىرارلا نع ةويصلا

 ىف لاق م ةنعنعل اب ديلولا نع نايفس نع دالر نب دمج ةباور نم ىليعامالا ةجرخأو « ريثك نب ديا ولا انثدح د لاق

 هذه ىلع هل هللا ليغ نب ىلع قايس ىف رساا وه اذه لعلو « ريثك نب دياولا ىنثدح :لاقف هدانسا نع هولأشفد هرخآ

او روصام نب دم نو یاس هجرخأ رخآ سس كثردحلا اذه ىف ةئييع نب نايفسلو » ةيفيكلا
 نب د نع هچام ن

 یداخبلا نأكتف هدنس ىف ماشه ىلع فاتخا دقو « ةلس يآ نب ربع نع هبا نع ماشه نع نایفس نع امهالك حابصلا

 « موزع نب سصع نب هللا دبع نب لاله نب دسألا دبع نبا ىأ ( ةيلس ىلأ نب رمع ) هلوق ۰ كلذل قيرطلا هذه نع جرع

 هفصو هياب ىذلا بابلا رخآ ىف ءاج كلذلو « عقلي ىنلا جوز ةللس مآ یه روكذملا رمع مأو , هللا دبه ةیلس نآ مساو

 + مالغ محلا غلبي نأ ىلا دلوي نيح نم ملل لاقي «غولبلا نود ىأ ( امالغ تنك ) هلوق ۰ « ب ىنلا بيب د د هنأب
 رظأ هيفو « دحاو ريغ هعبتو « ةشبملا ضرأب ةئيدملا ىلا ةرجملا نم ةيئاثلا ةئسلا ىف دلو هنآ ىلا دیع نبا ركذ دقو

 عم ةبس ىبأ نب سعو انآ تنك » لا هنأ ديبزلا نب هللا دع ثيدح ىف حص دقن « كلذ لبق دلو ةنأ باوصلا لب

 دلوم نوكيف حیحضاا ىلع لو لا ةئسلا ىف ريب زلا نبا دلومو . یهننا « نيتنسب ىنم زبك أ ناكو « قدا موب ةوسنلا

 تحنو هنیپرت ی یا , ميلا نوكسو ةلمبلا ءاحلا حتفب ( ب هللا لوسر رجح ىف هلوق ٠ نیننسب ةرجحلا لبق ريع

 حتفلا هيف زوجیف بوثلا لعو نضحلا ىلع قلطي رجلا : ضايع لاق  داولا ةيبرت هئضدح ىف هببر ةنأو هرظن

 رعنا ىف حتفلابف فرصتلا نم عنملا هب ديرأ ناف ؛ ريغ ال حتفلابف ةناضحلا ىنعم ةب ديرأ اذاو ء سسكلاو
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 6 ىف
 ةءعطألا باتک دب.

 ىذلا بابلا ىف تأ يسو عرستو فخ شيا ىنعم : هريغ لاقو « ةغلايم هدي ىلا شبطلا دئسأف یدیب شيطأ لصالاو : لاق ىيطلا هلق « دحاو عضوم یلعرصتال و ةعصقلا ىحاون ىلإ لیمتف كرحتت _ريطت نزوب ةمجملا نيشلاو ةلمهملا ءاطل اب وهو  شيطت ىنعمو « لک لا > یا ( ةفحصلا ف شيطت یدب تناكو ) هلوق ٠ ديغال مسالا ف رسكلابو
 ىلع لغد ةثأ ةلس ىبأ نب رمع نع » ةورعويرط نم ىذمزتاا ةياور ىف عقوو . ةمصقلا نم رك یهو « اهوحنو ةسمخ عبشت ام ةفحصلاو « دارلارسفپ وهرةؤحصلا ىحاون نم لكآ تامل امامط لب ىنلا عم تلك آد ظفلب هيلي
 ماعطإ رم ىنلا ىتأو هيلب ىذلا بابلا رخآ ,ىتلا ةياورلا ىف ىأيو « ىنباي ندا : لاقف ماعط هدنمو لب هللا لوسد
 ىلع ءادلعلا عج: یوونلا لاق ( هللا مس مالغ ) لوق .هلوخد قفاو ماعطلا ءیجب نأ امهنيب عمجاو « هبییر هدنعد
 حجار هنأ بايحتسالاب دب رأ نإ الإ « رظن باجتسالا لع عامجإلا لقن قد ؛ هل وأ ف مامطلا ىلع ةيمسنلا بايحتسا
 عجب مالا ةغيص نال نيهلاب لك الا باحال وةلا ةيضق وهو « كلذ بوجو لا ةءامج بهذ دف الإو « لمفلا
 مزجهب و ؛ بدنلا ىلع ةيمفاشلارثك أ هلح : «ىذبتلا حرشو ىف انخيش لاق ( كيلي امو كنيمبب لكو) هلوق . ةدحاو
 ىهنل اي املاع هيلي ال اع لك نم نأ ىلع عضوم ريغ ىف سن ىعفاشلا نأب هحرش ىف ىكبسلا:نيدلا جات هرقعتو « كيلي ام لک لس هلوقب بدنلل هجاونم ىف یواضیبلا لثمو «رارح هدضب آلا درو ام كلذ ٍريغو رثلا ف نارقلاو قيرطلا ٠ ىلع سيرعتلاو ديرثلا سار نم لک ألا نأ « هرصنن ىف ىطبوبلا » لقنو « ةلاسرلا حرش » ق فريصلا هنع هركحذ اذكو : تلق . بوجولا ىلع « ملا د نم رخآ نوم قو « ةلاسرلا » ىف ىعفاشلا صن نكل « ىووذلا مث ىلارغلا
 « سا لئاسلا نع سبللا فدک » هامس هل پاتک ىف ةأسملا هذه رئاظأ ىدلاو عمج دقو : لاق ٠ امن ۲ ایصاع ناك
 ۱ عیطتسآ ال : لاق . كئيميب لک : لاقف هلامثب لک ا, الجیأر رقم ینا ناو عوك الا نب ةبلس بیدح نم لسم حیح یف لامشا ب لک الا ف ديعولا دورو نيولاب لک لا بوجر ىلع لدب و : تلق ٠ بوجولل اف سالا نأب لوقا ره و
 ٠ ناو ماع ن ةيقع ثيدح نم ةيلسألا ةعيبس ثيدح نم ىفارطلا جرخأ و دعب هيف ىلا امار اف . تمطتسا ال : لاق
 . نسح هدنسو « رصم اولزن نيذلا ةباحصلا دنسم » ىف ىزيجلا عيبرلا نب دم جرخأو « تناف نوعاط اماصاف ةزغإ ترف « ناو : لاق « ةحرق اهب نا : لاقف « ةزغ ءاد اهذخآ : لاقف امشب لكأت ةيملسالا ةعيبس ىأر لي ینا
 دجآ دزعو لسم لع راج ثيدح نمو رمت ن ۱ ثيدح نم ناط ہلا لمع نم هناو لاش اب لك الا نع ىهلا تبثو
 هر رحتو : ىيطلا لاق « نيحلاصلا هلا داع ةب داضيا كلذ ىلع سنالا نم هءايلوأ لمح یآ هلامثب لک أي ناطوشلا نا » هلوق یعم نأ ىيطلا لقن و ۰ ثيدحلا « ناطيشلا هعم لك أ هلامثب لك نم » هتمفر ةشئاع نع نسح دنسا
 لودع هيفو . ىهتثأ كلذ ىلع هءايلوأ لمح ناطيدلا ناف , ناطيشلا ءايل وأ نم متننک متلعف ناف « لامشااب اواكأت ال
 هب ربخلا تبث دقو ‹ كلذ لع ال لقعلا نآل ةقيةح لكأي ناطيشلا نأو هرهاظ ىلع ربذلا لمح ىلوالاو « رهاظأأ نع
 ناطيشلا نأ ملام دنع نم راذ مث ةملاص ةردقلاو : لاق مث نيلاهتحا كلذ ىف یط رفلا کو هلي وات لا جاتع الف
 5 ةكربلا عفر ةناسحتسا هانعم ليقو « هل وانت نع ةرابع !ذهو : لاق « هيلع هللا مسأ کذب ملاذا ماعطلا لحّتسي
 رع نبأ تیدح قرظ ضعب ىف عقو اک ءاطعو ذوخآ لک كلذکو « لامثلاب كلذ ةهاركو نيدلاب برشلاو لک الا بایحتسا ثرداحألا هذه ىف : ىوونلا لاق . لک الا ىلع هلاش ىف ريمضلا داعأ نم فسعلو دمبأ و « ناطيشلاب هبشآ كلذ لعف نم نأ هرهاظ « هلامشب لك أي ناطيشلا ناف » عقلي هلوقو : ىطرقلا لاق . هللا مسا ركن ملاذا ماعطلا كلذ
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 لجرلا ىلع ءاعدلا ىف لاکشالا نع باجأو « لاق اذک ةدارك الف ناک ناف ةحارج وأ ضيم نم رذع نكي ملاذا اذهو
 ىف هوركذ ةعاج نأب ىووالا هبقعتو « اقفانم ناك هنأ ىعدا اضايع نأب هرذع لسبب لف رذتعاو كلذ لمف ىنلا

 ,ييكلا كلذ ىلع هلح ىذلا نأ هربخ ىف درو ام ضايع جتحاو ؛ ةلمرملا نوكسو ةدح وا مضإ ارسب هوسو ةياحصلا

 نه لصفنب لو : تاق . باحيإ مآ مالا ناك نا ةيصعم هننکل قافنلا ىضتقي ال ةفلالاو يكلا نأب ىوونلا هدرو
 ناطیشلا ىلا بسنپ لعف لک نأب جتحاو ؛ هلامشب لک | نم مثإب ىبرعلا نبا حرص دقو ‹ بدن مآ سالا نأ هرایتخا
 بلاهاا ىف ىوقأ امال لااا ىلع نيملا فيرشت باب نم هنال بدنلا ةبج ىلع مالا اذه ىطرقلا لاقو . مارح
 « نيملا ىلا میس ذا ةنجلا باحصأ هلا فرش دقو , نيلا نم ةقةشم یهو « لاذشالا ف نكحمأو لاعالا قبساو
 لامثلاو « انيدو اعرشو ةنل دو# اهنم قةشا امو املا بسأ امو نيملاو دلم ىلعو : لاق ٠ لامشلا باعا ىف هسکعو

 صاصتخا ءالضفلا دنع ةنسما ةريسلاو قالخالا مراكمل ةسانلا بادالا نف كلذ ررفت اذاو « كلذ ضیقن ىلع
 ةاجتسملا مراكملاو ةلك-1لا نساحا نم سا والا هذه لک : اضيأ لاقو ؛ ةفيظنلا لاو حالا و ةفيرشلا لاعالاب نيولا
 ن ادحاو اعون ماءطاا ناك اذا ام هلع « كيلب اع لک ء هلوقو : لاق بدنلاو بيغزالا اذه نم ناکایف لصالاو

 0 یر لا هي هما تضاخ ام سفنلا رذةت نم هيف ام عم هيلع دعت هل ريغلا لا ۽ مامطلا نم هيلي ال وتالاكدحأ لک

 كلذ حابأ دقف عاو الا تفلتخا اذا ام « ةدئاف ريب بدأ هوس كلذ عم وهو « مهنلاو ضرما رابظا نم هيف الو

 . لةداع راصو كلذ تمزل یا « ىلكأ ةفص ىأ ءاطلا ركب ( دعب ىتممط كلت تلاز اف ) هلوق . لاق اذك . ءادلعلا
 ءادثبالا نم مدقت ام عيمج دارلاو < کا ةيعطلاو لكأ اذا مط لاقي مضأ ب تاياورلا ضعب قو : ىنامزكلا لاق
 فو , لك الا ىف یعینص نم كلذ رمتسا ىأ ءانبلا ىلع ملا ٠ دمي هلوقو . هيلي اء لک الاو نيهلاب لک الاو ةيمستلاب
 برشيو لک اب ةنأو « ندب ناطيشال نأو , رافكلاو نيطايشلا لامعأ هبشت ىا لامعالا بانتجا ینینب هنأ ثيدحلا
 ركساملا نع یهلاو فورعءملاب سالا هنفو . ىعرشلا دملا فلاخ نم ىلع ءاعدلا ذاوج هيفو . ىطعيو ذأ و

 سلا هلاثتمال ةلس ىبأ نب رمعل ةرقنم هبفو . برشلا و لک الا بدأ میلعت باوحتسا هيفو . لک الا لاح ىف ىتح
 هاضتقم ىلع 4 مظاومو

 هیلی امم لك الا . حسیساپ - ۳

 « هيلي ام لجر لک لک الو هلا مما اورکذا » و لا لاق : سن سن لاقر

 ىب ملا ةلدلح نب ورع نب دخت نع رفمج نب و یدح لاق هللا دبع نب ززعلا 27 شم — ۷۷

 عم ًاموي تاک » لاق - إب بلا جوز ةماس ”مأ نبا وهو - ماس ىلأ نب رع نع م ىلأ ناسيك نب بهو نع

 « كياي امم لك: تكي هللا لوسر ىل لاقف « ةفحصلا یحاون نم لک آ ”تلمجف « ًاماعط و هللا لوس ر

 هللا لوسر فا د م لاق مين نأ ناسيك نب بهو نع كلا انربخا فسوب نب هللا دبع اشو - ۷۸

 « كيلي امم لكو « هللا م لاف سا نير“ هبیب ر هعمو ر مامطب هِيَ

 قيلعتلا اذه ( هيلي امم لجر لک لک ایل و , هللا مسا اوركذا : وتل ىنلا لاق سنا لاقو ؛ هيلي ام لكألا باب ) هلوق



 «تسورعلل ةيدملا باب» ىف منق دقو ,شحچ تاب بنیز ىلع ةيلولا ةصق ىف سن نع ناثع ىنأ دعج لا ثیدحنم فرط
 لوقيو نولک أي ةرشع ةرشع وهدي لمج مث د هيفو ء دعجلا نع نامبط نب هاربا قبرط نم اقلعم حاكنلا لئاوأ ىف
 نیب اب دعب الوصوم هلصا ىتأيسو , هلعو نم كانه تركذ دقو «هيلي ام لجر لک لک ایل و هللا مسا !وركذا : ممل

 ىبأ نبا عرختل یاطاخا امرت نقلملا نبا انخيش هازعو « ةجرثلا دوصقم هيف سيا نكل سنآ نع رخآ هجو نم

 « ةجرتلا دوصقم روكذملا ثيدحلا ىف سياف : امهنم لوهذ وهو « سنأ نع تباثو ركب قيرط نم ةمعطالا ىف مصاع

 ىنأ نا یعی (رفغمج نب دمت ىنثدح) هل * مدأع یآ نا هجرخأ یذلا هجولا نم اضيأ رازبلا و ىلعي نآ دنع وهو

 معن ىبأ ناسیکن  بهو نع ) هلوق ٠ ةحوتفم مال مث ةنكاس مال انی نيتحوتفم نيتلمر ةلحل>و ء ىتدملا ريثك

 یو دلع نب دلاع هلصو دقو لاسرالا ةتروصو هنع ءأطوااذ ىف كلام باعا ءاور اذک ( زار هللا لوسد قآ : لاق

 مهاربا نب قعإ عیقبا فااخ و « ۾ ةلس نا ن رم نع ناسيك نب بهو نع كلام نع ».الاقف ىظاحولا اص نبأ

 هجارخ] ىراخبلا زاجتسا ام'لو « رکذم وهو « باج نع ناسيك نب بهو نع كلام نع » لاقف ءافعضلا دحأ ىنيذملا

 نآ نب رمع نع ناسيك نب بهو عام ةع هلبق ىذلا قيرطلاب نيبت هلال لاسرالا كلام نع هيف طرفحلا ناك ناو

 ظفذ ةرم هلصو هلمأ و لوصوم لصالا ق وهو هلصو حرص ل ثمح هدانساب رصق اکلام نأ كلذ ىنعتقاو « ةلس

 ىف رلا دبع نبا رصتقاو < ابد « بئارغلا و ىف ىنطقرادلا كلذ جرخأ « ناتق امهو لاص نب یو دلاخ هنع كلذ

 هدحو دا نب دلاخ ةاور ركذ ىلع « دیبا »

 ةيهارک هنم "فرم مل اذإ هبحاص مم رةمصتلا یلاوح مبل نم اپ - €

 "نإ » لوقي كلام نب سنا مس هنأ ةحاط ىبأ نب قاحسإ نع كلام نع 1 اشو - ۹

 نم ءاب الا 000 تا رف « 2 ۳ رلوسر مم ”تبهذف : ینآ لاو ۰ ده م اعطا 22 للا ل وسر اعد اطایخ

 عزم نما تال زا رق : J ةعصتا ىلاوح
 تيأد لاقي « بناوج ی ةيناتحتلا نوكسو ماللا حتفب ىلاوح ( هبحاص عم ةعصقلا ىلاو> عبقت نم باب ) هلوق

 ركذ (ةیهارک هنم فرعي ملاذا ) هلق 5 اهرسك زوحي الو عیمبا ىف ةحوتفم ماللاو ۱ هبلاوح و هيل وحو هلوح سال

 « هيلي ۶ لک لا مالا ىف هلبق یذلا ضرامب هرهاظ اذهو « ةفحصلا نم ءابدلا هال یملا مهلا ف سنآ ثي دح هيف

 شارکع ثيدح فيعضت ىلإ كلذي زمرو « همم لک أب نم اضر لع اذا ام ىلع زاوجلا لمحم امهتيب ىراخبلا عمجل

 . نول نم رثكأ وأ « هيلي ام ىدعتي الف اد-حاو انول ناک اذا ام نيب ليصفتلا هيف ءاج تبح ىذمرتا هجرخأ ىنلا
 ءابدو قرم ىلع المّیشم ماعطلا ناك : لاقف كلذ ىلع ثيدحلا اذه ىف 2 هلءف حارشلا ضعب لمح دقو « زوجیف

 « طايخلا باب» ىف هل مدقت اک یامرکلا هلحو « ديدقلاوهو هبجعب الام كرتیو ءابدلا وهو هبجعي ۱: لک ای ناكف ديدقو
 . هيلي ام لک ای نأ بحتسملا ناکا هريغل و هل ناک ولف : لاق « هدحو قلي ینا ناك ماعطلا نأ ىلع عیبلا باتك نم

 لک اي نأ سن نذأ و كلاما ةب دارأ ناو ؛ همم لكأ اسنآ نال هودرف همم لک اب | هريغ نأ ةدخولاب دارآ نا : تلق
 نيب اوجلا عمجب اباوج كلام نع لاطب نبا لقن دقو . هيلع هقفاوب ادحآ نظأ امو« فيضمو كلام لكى هدرطيلف هعم
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 اذاف « هنم هرکی ال كلذ نأ لع اذا اهآر ثيح هتورش عبقی نأ هل حابي همدخو هلهال لكاؤملا نا : لافف نيروكذملا
 ال ادحآ نأ لع هنآل مامطلا ىف مب هلا لوسر دي تلاج امنا اضيأ لاقو ٠ هيلي ام الا لكأي مل كلذل مهتهارك لع
 « ابي نوکلادتیف هتماخن ىلا نوردابقب اوناك لب « هدب ةسامو هقيرب نوکر ېت اوناك لب ۰ هرذقاي الو هنم كلذ هركتي
 ناكو همداخ عم ءرملا لک | اذا : نيتلا نبا لاقو . ةفدصلا ىف هدي لرمي نأ هل زوج هلكاؤم نم رذقتي مل نم كلذكف
 ىف ىتأيسف هدحو لک أي ناك هنال كلذ لعف اما : رخآ عضوم ىف لاقو . هب درفنی نأ هل زاج درفنم عون ماعطلا ىف
 نال ىعدملا تيش ال نكل «باوبأ دعب یتایس اک سنأ نع ةمامت ةباور یه : تاق . هلعلع لبفأ طایفا نأ ةءاور
 ىنلا مالغ ناكهنأ سنأ نع ةمامن ةياور ىف نكل هما ىلع فقا ۸ ( اطايخ نأ ) هلوق ٠ ی ىنلا عم لكأ اسنأ
 لاق ) هلوق ٠ هنيبأس اک اديرث روک ملا ماءطاا ناك ( هعنص ماءطل ) هلوق . « هاعد اطايخ هل یوم نا ه ظفا فو وَ
 خيش ةيبتف نع لم هجرخآو ۰ ارمتخ هدر وأ اذكم ( ءابدلا عبتتي هتيأرف علی هللا لوسر عم تبهذف سنأ
 هيأ لوسر ىلإ برقف » ةظما و ةدايرلاب كلام نع فتو نإ هللا دبع نع عوببلا ىف مدقق دقو « هماعب هيف یراخیلا

 زيخ ناك روكذملا لا نأ « یلیعامسالا جرختسم » نع نقلملا نبا انخبش دافآ و « دیدقو ءابد هيف اقمو ازيخ تلي
 «ريعش نخ د ظفلب كلام نع ةلسم نب هللا دوع نع ىتأيس اک « قرلا باب و ف یراخبلا هدروآ اع لفغو « ريعش
 ةسوتق نع م.م دنع وهو « هما كلام نع سيوأ ىبأ نب لوعامسا نع رخآ باب دعب هدروأ اذکو « هلثم ىتاثلاو

 لادلا مني ( ءايدلا ) هلوق ؛ ديدةلاو ديرثلاو ءابدلاو قرملا یهو , ةجرت ةدحاو لكل ىراخإلا درفأ دقو « اضيأ

 « هنم ريدتسملاب صاخ ليقو « عرقلا وه یطرقلا هرکنآو زازقلا هاکح رصقلا زوج و دودء زدح لا دیدشآ و ةلمملا

 «ةيدو ةابد هذحاو اضيأ نيطقيلا وهو « ارهسالإ هنظا امو « سبايلا عرقلا هنأ «ىوونال بذوملا حرش » ىف عقوو
 . نأ ىلع لتملا ف هجرخأف ىرهوجلا امأو «ببد ه ىف هجرخآ هناف ةدئاز ةرمحلا نأ یضتفی ىورملا ديبع ىبأ مالكو
 ةياور ىف قأيو ؛ءاي وأ واو نع ةبلقنم یه ىردن ال : یرشخرلا لاق نکا « بارصا اب هبشآ وهز « ةياقنم هنزمه

 00007 هيندأو همجأ تلد ىلا نع ديم ةيأآور قو « هدب نيب هعمجأ تلعچ كلذ تيأر انفر سنأ نع ةمام

 یب هللا لوسر تيأرام دعب ءابدلا بحأ لازآ ال : سنا لاق و ةمامأ ةياور ىف ( ذمو نم ءابدلا بحأ لذأ لف )
 هلو « همءطأ الو هيلإ هيقلأ تلم سنا نع تباث نع ةريغملا نر نایاس قيرط نم لس ةياور قو « حنص ۱م عنص
 درز ماعط ل عفص اف : لرش اسنأ تعمسف تباث لاق د ثر دولا رک ذف سلآ نع مداغو تب ا نع رمعم قيرط نم

 ماس ما یعم تشب د لات سن نع ددی نع حي دس هچام نالو ؛ « عنص الإ ءابد هيف علصإ نأ ىلع ردقأ

 لكأي وهو هتیت ق « اماعط هل حذصف هاعد هل ىلوم ىلا ابيرف جرخو ؛ هدجأ لف لپ لا لوسر ىلا بطر هيف لتکع
 ۰ ثيدحلا « هنم هيندأف هعمجأ تاع ٠ عرقلا هبجعي وه اذاف عرفو محلب قدرت هل عنص و لاق , هعم تاك اف قامدف

 ىخأ ةرجث اهنإ : لوقيو عرقلا بحي ناك , ىتاسنألو « عرقلا هبجءي ناك» ظفلب هجولا اذه نم هضءب لسم جرخأو
 قلطأ هنأ « و هللا لوسر عم تیهذ » بابلا ثيددح نيبو « هدجا مف د ةياورلا هذه ىف هلوق نيب عمو « سآ وب
 نم ماعط فيرشلا لك أ زاوج ثيدحلا قو « دعب ىلع ةصقلا ددعت لمتحو « لاحلا هيلا لآ ام رابتعاب ةيعملا
 فاعللاو عضاوتلا نم هلع ىنلا ىف ناك ام نايبو مداخلا ةکاومو « هترعد ةياجإو هريغو فرت# رم هنود

 ام اضعب مهضعب نافيضاا ةلوانمو « اليلف ناك ولو ماعطلا ىلا ةباجإلا هيفو « مهزانم ىلا ءىجناب مدهاعتو هبامصأب



 ةيمطالا باتك ب. ة٦

 . درفم باب ىف هيف تحبلا ىتأيسو « هريغا وأ هسفنل اًئيش رخالا مادق نم ذخأی نم منتع اع)و « ميديا نيب عضو

 مهل مدق طايخلا نا » بابلا ثيدح ین سنا نع ةمام ةياور ىف نال فيضلا عم لک الا فيضملا كرت زاوج هيفو

 ءهب مت آف الیلق ناك مامطلا نوكي نأ لمحو « مب ىنلا ريرقت نم كلذ ذاوج ذخؤيف « هلع ىلع لبقأ مث ماعطلا

 هيشقلا ىلع صرحلا هاو . هلكت 4 ماع مع دق هلعش ناک وأ اعاص ناک یا ماعطلا نم ايفتكم ناك نوكي نأ لمتحو

 ءايشآلا ۴ یح و ی لا 3 همازتقال سنا ةرماظ ةليضف 4 فو اهریغو معاطنا ف اهم ءادتفالاو را لهاب

 ( كنيميب لك: هب ی ىلا ىل لاق ةلس ىبأ نب رع لاق) هلوق . هنع هللا ىضر « اهيف هعابتاب هسفن ذخای ناكو « ةيلبجلا
 لبق ال وصوم یاعم دقو هبشالا وه رو نیفارلل طقسو یبمشکلا و یرجا نع رذ نا اور ف قيلعتلا اذه تلا اذک

 هيل ىتلا ةمجرتلا دعب هلع نأ ىل ربظي ىذلاو . باب

OPA:یر شاع نع قورسم نع دیبا نع هوا نع 7 ۳ ا ۳ دبع ان رخ /قا دبع 5 —  

 لبق طساوب لاق ناكو . « ولرو هلو هروپط ىف عاطتسا ام نينا بح اپ بلا ناک » تلاق اهنع هللا

 « هک ه یاش ىف » اذه

 ٠ قدا € نمینلا بع مب هللا لوسر ناک و ةشناع ثودح هيف ركذ ( هريغو لک الا ىف نمیتلا باب ) هلوق

 2 ماعطلا ىل اع ةممسالا باب » هلوق ىف مدقق هلال ارارک ةمجرتلا هذه ى نأ موضعإ ن نظد « هل مجرت ايف رهاظ وهو

 هذهو طف لک الا لعفل لرالا نال« لرالا نم معأ ةجرتلا هله نأب لاطب نبا هبع باجأ دقو ۳ نیملاب لک لاو

 نم لک الاک لک الا تاقلعتم.مومع مومعلا ةلمج نمو « ها ميمعتلا قبرطب برشلاو لک لا هيف لخديف لامفألا عيب
 لبق طساوب لاق ناكو) هلوق . كلذ ريغو لامیلا ىلع نم ىلع هو و فا لا ف نيملا ىلع نم ميدقتو نیما ة هج

 نايب مدقت دقو « ءاثعشلا یا نبا وهو تمشآ ره طا وب لاق هنا هنع لوقاا و « ةبعش وه لثاقلا ( هلك ةنأش ىف اذه

 طساوب لئاقلا : خعباشملا ضءب لاق قاامركلا لاقو . ءوضولا باتک نم « نميثلا باب » ىف ثيدحلا ثحارم عم كلذ
 لاق نم باوصب سيلو « لقن اذك ۽ ثءشأ وه

 ميش ىتح لک أ نم سيسي - ٦

 نب "سنآ میس هنأ ةحلط يا ù ۳ دبع ی قاحسإ نع “للام دک لیعامما اشو س ۴۱

 لهف ¢ 7 هيف ”فرعأ نبض هالك نا رلوسر < تروص تمم دقل : س هال ًةحاط وب أ لاق » لوقي ٠ كلام

 یو تغ تد و هضعبل لا تقف اهل اراخ ترم ا تحآ أو ؟ یش نم : ربع

 "هعمو رلدسملا ف هلل ١ هللا هلوسر تدج وف 4 "ترهذف لاق ¢ 2 هلا لوسر ىلإ یتلسرآ م 4 رضع قتدرو

 وأ لاقف ٠ ةحلط ۷آ تاج یح مهيديأ "نيب هتقلطناو قاطناف ۰ اوموف 0 2 نأ ۳و لا "لور لاق ۰ مدن



 كف 00 ۵۴۸۱-6۴۳۸۳ ثيدحلا

 لورو ها : تلاقف . مع ام ماعطلا نم اندنع سيلو « سانلاب لب هئسر ءاج دف ۽ لس 1 اي : ةحلط

 لاقف ءالَخَد ىتح إو للا لوسرو ةحلط وبأ لبفأف « ملي للا لوسر ىتح ةحلط وبأ قآطناف لاق . معا

 مس أ هيلع ترصع ۳۹ 4 أف ۲ زینا كاذب تاف ۾ ركل دنءام ۱ "ما اب یت هلو : 33 هام یا ل وز

 اولك أف « مه نذأف « ةرّشمل نا : لاق مث « لوقي نأ هللا ءاشام ولي هلا ر هيف 0 « هتمدأف اهلك

 نا : لاق مث اوج رخ م اوميش ىتح اولك أف م را ا رخ من اوعبش یت 5

 ءاوعبشو مهلك "مولا لک أف « ةرشمل نذآ مث.او تسجرخ ملا وعبش . اواكأ» « مهل نذآف « ةرشمل

 © الحر نوناء "موفلاو

 یآ ن نا را , دبع نع اضیا ناي وأ ثادحو لاق . هی نع رم ان كبموم اش - ٢

 ؟ مامط کنم دحأ مه له : ب بل لاق « ةئامو :نيثالث هل هم ىنلا من » لاق امهنع هللا يضر ركب

 0 مه لیوط نه كرشم "لجر ءاج مث« نف « هو مامط ند م عاص , لجر 00

 ین رماف « تعنصف واش هتم یرتشاف لاق . "عیب لب ¥: لاق ۲ بح : لا مأ معبأ: i ینا

 ناك نإ « اهنطب داوس نم ةر هل "رح دق الإ ة اتو ثالثا "نم ام هللا ا نط: طلا داوسب لب ا

 ىف لضفو « انعمشو ا اف « نيتدامق من لج م ؛ هل اه باغ نو « ءايإ اهاطعأ ادهاش

 « لاق اک ريعبلا ىلع ”هتامخ نیتمصقلا

Eيلا 5 7 ل اهمع نا يضر اع ٠ نع همآ نع زوصنم ان لح بیهو ادم اش <  

 < ءاااو ریس نم انعبش ( نيح 2

 [ 044 هفرط .- ۳ ۲ ثيدحلا ]

 ین ةكربب مامطا ريثكت ىف سنأ ٹیدح لوالا : ثداحأ ةلالث هيف یک ذ ( عج لكأ نم باب ) هلوق

 ىف ركب نآ نب نجرلا دبع ثيدح ىلاثلا . « اوعبش ىتح اولكأف و هيفو ةوجنلا ت یف هحرش مدقت دقو ؛ غالب
 هحرش مذقت دقو « انعيشو نرمجآ اناكأف « هيفو « لجر ةئامو نيثالث اوناكو«: رطب داوس نم م موةلا ماعطإ

 نأ ىلا ةراشإ هيفو . ءاملاو رولا نيدوسآلا نم انمبش نیح جيلي ىنلا نوت د ةشئاهح كااثلا . ةيحلا باتكىف

 قيراط نم ربوخ ةوزغ ىف مدقت دقو « دارم ريغ هرهاظ نكس : تلق . امر كا ذو نامز لبق عقب مل مهعبش
 انحتف یح اةميش ام » لاق رع نیا ثيددع نمو « رغلا نم عب يشأ نآلا اناق ريخ كلو تلاق ةثئاع نع ةمرکع

 ثالث ط هئوم لق كلذو ریل حسف نم نم هژادتباو « مهعيش و ا وموش نيا دللي هنأ دا رااف 0 رای

 عبشلا مامت نأ ىلا ةراشإ هب هتنرق نکل ءاملا نود ةصاخ را نم وه عبشلا نم هيلا / ام ةثئاع دارمو « نيدس

 فصو رال نم تربع املو « هنم عوشلا دچو هدحو ء ايلا نأ ال < عم ىنعم هيف نکن ٤ اممم لصح



 ةمعطالا باتك ¥ ۵۳۸

 تنعم و ةحاط ىفنأ نع سنأ ثبف هلوقو « عیشل وهو دحاو لعفب ىرلاو عبشلا نع تربع داوسل وهو دحاو

 لمحل , هنم ةفولأملا ةماخفلا كاذماکت ال هتوص ىف عمسي مل هنأاک « عوجلا هيف فرعأ افیعض ب ىلا توص

 تیب أ » شی دم جتحاو عوع مةلا نابح نا یوعد ىلع در هيفو « امف |وناکیلا لالا ةثيرقب عوجلا لع كلذ

 دحي ال نم ايس الو هباحصآ هب ىل انايحأ عوج ناکف : لاحلا ددعت ىلع للاب بقعتو « ىيقسيو فر ىنممطي

 نم نأ ةحلط ىبأ ةمق نه ذخ.۰ رخأ ناکسم ىف اذه تطسب دقو « هل فدوضف ربص عوجلا ملأ هكردأو اددم

 عبشلا زاوج ثیداح الا هذه ىفلاطب نبا لاق , هل ةمرکست رادلا باب ىلا فيضلا عم جرخم نآ فیضر نم بدأ

 ایندلا ىف اعيش سانلا رثك أ ن لات لي ینا نأ ةفیحج فأو ناس نم درو دقو « لضفأ انايحأ هکرت ناو

 ومف كلذ ىلع داز امو « هيلا , ادح هل ناف اعابم ناک ناو عبشلا نأ ريغ ىربطلا لاق « ةرخآلا ىف اوج موطأ

 ىذلا نايس ثيدحو . ها هسچوام ءادأ نع هل هلذشل مو هد ةعاط ىلع لک الا ناعآ ام هم قلطلا و ؛ فرس

 هومن رازبا جرخأو « اضيأم هدنس قو هوحت رع نبا نع جرخأو « نبل دنسب هجام نا هجرخأ هيلا راثآ
 ةاشلا هيبحاصل و يب ىنلل حیا ىبأ ةصق ركذ |! موفلا ىف ىطرقلا لاق « فيعض دنسإ ةفيحج ىلأ ثيدح نم

 طبی و ةدعملا لقثي ىذلا عيبع لوح هنع ىهناا نم ءاج امو «عبشلا زاوج ىلع لیلد هيفو : اوعیش یتح اراک اف

 بن رتب ام بسحم مرحتلا ىلارك ىهتنت دقو « لسكملاو مونلاو رشالاو رطبلا ىلا یضفی و ةدایمال مایا نع هح اص

 كالا نأ وهو مهم داتملاش ىلع لو۴ روكذلا عبشلا نأ ينل نبال اعبت ىنامركلا یکذر» . ةدنفلا نم هيلع

 ثيدح كلذ ىف درو امت ]و خ لقث ىلا مهتداع كلت نأ ىوعد ىف جاتحو « سفنلل تاثلاو بارشال او مامطلل

 هلي هللا لوسر تعم و بعم نب مادقلا ثيدح نم احلا هح و هجام نیا و ىئاسفلاو ىذمرتلا هجرخأ نسح

 ماعطلل ثاثف هسفن یدالا ناق « ةياص نمش تامل مدآ نا بسح ۰ نطل نم ارش ءاعو ىدأ لم ام : لوق

 . ةكحلا هذه نم بجعل ها هذب طارقب حمس ول «ءامسالا حرش » ىف ىطرقلا لاق « سفللل ثاثو بارشال ثاثو

 ىف امالك تغمس ام : لاقف فلا ضعبل ثيدحلا اذه ركذ « ءایحالا و نم نيت وهشلآ رسک باب ىف هلبق"لازغلا لاقو

 منال رکذلاب ةثالثلا ص « حضاو روك ذملا ثيدحلا ىف ةمكملا رثأ نأ ىف كش الو ٠ اذه نم ركحأ لک 3 ةلق

 ىلا ميسقتلا وأ ؛ ربا رهع ىواسألا كلثااب دارلا لهو . اهاوس نطبلا لخد آل لو« ناويملا ةایح باپسا

 رخالا ثيدحلا ىف هلوق ما رکذب حل نوکب نأ لمت<و . ىلوأ لوالاو « لاتحا لع ؟ ةيراقتم ماسقأ ةثالث

 هلرق هيفو سنأ ثيدح مال نإللا برش باب » ىف ةبرشآلا ىف یراخبلا رکذ : ريما نبا لاتو « ريك ثلثلا و

 : ةكرب ماعط ةنال كلذ ىلا ثياحأ ىف هيلا راشملا عبشلا نوكي نأ لمتحيف « هنم ینطب ىف تلمج ام ولآ ال تلع و

 فلتخاو . لعأ هللاو ء هلا عبشلا ةب دارا ناف « بابلا ثيداحأ ثل اث ةقئاع ثيدح ىف الإ لمتحم وهو : تلق

 . عئاجي سيلف مدالا بف « هدحو زبخلا ىمشي نأ امهدحأ « ءایحالا و ىف امهركذ نييأر ىلع عوجلا دح يف

 موقت ام لوألا : ةعبسحنت عبشلا بنارم نأ ركذو . بابذلا هيلع عقب ل ضرالا ىلع هقير عقو اذإ هنأ مهينا

 ءادأ ىلع ىوقي ىتح ل ثلاثلا ء نابچاو ناذهو مايق نع ىلصيو موصب ىتح ديزي نأ ىناثلا < ةايحلا هب

 سداسلا « زئاج اذهو "ال نأ سماخلا « نابحتسم ناذهو بسكشلا ىلع ردقب ینح ذيزي نأ عبارلا « لفاونلا

 اهنع بنما ةنطبا هوني ىح ديزي نأ حب اسلا  هوركم اذهو مونلا كيو ندبلا لقثي ه و كلذ ىلع دیزپ نأ



 ۹ ۵۳۸( ثيدحلا
 وهو رمتعم دنساا قايس ىف حقو : هیت ٠ لعأ هللاو ىناثلا ف لوالاو عبارلا قعلاثلا لوخد نكميو .ها مارح اذمو
 نامثع ىبأ ريغ نع ثدح هاب نأ ہرماظ نأ ىنامركلا معرف ءاضيأ نامثع وبأ ینادحو لاق هيبأ نع ىميتلا ناييلس نبأ
 اذه ىلع قباس ٹول هثدح نام 1 نأ دارآ امو ‹ دارا كلذ سیل و: تلق . اضيأ ناثع وأ تدحو لا مش

 ثيدح دعب ثيدحي ثل ىأ « اب أ و لاق كلذإف اذوب هلدح مث

 ماعطلا ىلع عامجالاو دلو ( نولذمت کامل  هلوق ىلإ - جرح ىمعألا ىلع سیل ) اپ - ۷

 لوقي راس نب ریش تم ديعس نب بم لاق "تایفم انث الح هلل دبع نب ىلع شرم - ۸۶
 نم یهو "وب لاق  ءارهكملاب انک اسلف « رب ىلإ لي للا لوسر مم انج رخ : لاق املا نب "دیس انئادح »
 ضم ءاع اعد 3 نم ادلک اف هانکلف < قب وسب لإ اف« مطب و هلا ل وسر اعد - ةحور لع رای

 « امو (دوع هنم هتمس : نایفس لاق . اض وتی لو برغل انب ىلصف « انضمضمو
 ةبآلا » لق مث نیرخالا نيفنصلا رذ ىبأ ةياور ىف قاسو « رثك آلا انه ىلا ( جرح یعالا ىلع سيل باب ) هلوق

 دنع عقو هنأ كلذ ديؤيو ٠ ةمعطألا با وال ةبسانالا امن حتفلا ىف ىلا ال رونا ةروس ىف ىلا ةيالا ةرقب دادأو »
 تنيث ( ماعطلا ىلع عامتجالاو دهنلاو ) هلوق ۰ حيحصلا ةاود شبا اذكو ( نولقمت لمل  هلوق ىلا ليعامسالا
 باب لاق ثيح ةكرشلا لرأى هريسفت مدقت ءاملا نوكسو نوذلا مكي دهااو ,هدعو لمتسلا اور ىف ةجرتلا هذه
 نب ديوس شرب دح رکذ م“ « كلذ ىف ثيداحأ ةدع هيف رڪذو < هکح ناب كانه مدقتو دلار مامطلا ىف ةكرشلا
 لاتحال دهنلا نم داراا ىف ارهاظ وه سيلو « ثيدحلا قيوسب الإ توب ملف ماعطب لب هللا لوسر اعد » هيفو نامعنلا
 نم قيوسلا كول ىلع مءايتجا ىف ةرهاظ ةمجرتا لصال هتيسانم نكمل « ةدحاو ةهج نم الا قيوسلاب ءىجام ن وكي نأ
 ام دیوس ثيدحل الا ةيسانم : لاق بلهملا نع لاطب نبا ىحو « ضیمو حیح نيبو ریصبو یعآ نيب زت ريغ
 ةدح ىله شیرااو ةدح ىلع جرعالاو ةدح ىلع یمعالا لزع لك لل اوممتجا اذا اوناكمهنأ ريسفتلا لهآ هركذ
 ناك: ديزي نب ءاطع لاتو « یلکسلا نبا نع اذهو ماد اولضفتي نأ نوجرحتب |وناکسف ءاحألا لك أ نع مهريمقتل
 « لك آلا عضوم ىف هعاسنال كلذ. ك جرعالاو « امعضوم ريغ ىف هدي هلع+ هريغ ماعط لك أي نأ جرحتي یعالا
 م ءقبآلا ینعم ديوس ثيدح فو. مريغ عم لک الا مهل حابأف « ةبآلا هذه یازنف « هتحار شیرااو
 سانلا لاوحا فالتخال ءاوسلاب می نوكي نأ نكمي ال هنآ عم « ءاوس دازلا نم رضح اف مهيديأ اوامج
 ىف ءاج دقو . همالک ها . لعا هللاو احایم ناکف . ناصقالاو ةدايرلا نم هيفام عم كلذ عراشلا مه غوس دقو « كاذ ف

 لجرلا ناک » دهام نع حیج نآ نبا نع ردعم انأينأ قازرلا لع لاق « حب هج و نم رخآ ۲ ةیالا لوزت بلس

 كلذ نم نوجرحت, ینمزلا ناکىف , هبیرف وأ هيغأ وأ هيبأ تيب ىلا ضیرلا وأ جرعالا وأ یعالاب بهذي
 ةمجزنلا نم ةةباطملا عضوم : رينملا نبا لاقو « رف ةصخر ةيآلا تازنف « مريغ توب لا انب نروهذي اما : نولوقیو
 لکا زاوج ىف لصأ یهو ( اتاتشا وأ اعیج اولک ات نأ حانج کیلع سيل  لامت هلوق یهو ة الا طسو
 لعأ هللاو ءدهنلا ةمجرتلا ف ركذ اذهل و « ةچراخا

 ىرابلا حتا ۰ ۲ - ۱۷ ٩



f»ةمعطالا باتک ب.  
 ا ا س ا

 ةرفُسلاو ناوللا' ىلع لك لاو « قورلل زيكا بيسإب - ۸

 : لاقف « هل "زابخ دعو رسنأ دنع انكم لاق هوا نع ماه انگ ننانس نب د انشئ ۳۸۵

 « لا قل تح « طوب اش الو انقر ازيخت وقلي یبلا لک ا ام

 [ ۱۳۶۷ ۽ ۰4۲۱ : ىف هافرط - ۰۳۸۰ ثيدحلا ]

 وه ىلع لاق - "سنون نع ىبأ ىنث“دح لاق ماشه ن ذاسعم انثادح هللا دبع نب لع اش س

 یخ الو « طق ةجراكس ىلع لك أ هلي یا تاع ام » لاق هنع هلا يضر سنأ نع دات نع  ”فاكسإلا

 « را ىلع : لاق ؟ نولك أي اوناك "م 'ىلعف : ةداتقل ليق . طق ناوخ لع لک أ الو طف نفر 4

 [ ۱4۵۰ ۰۰۸۱۵ : ىف هةرطا ۷ ثیدما ]

 ىبلا ماق » لوقینآ مس هنأ دی انربخأ ررفج نب دمع ان ربخآ مرمت یآ نہا اشو - ۷

 « نالو طفالاو "را اهماع یاد « تعسف عاطنألاب نما « هيلو ىلا "نیملسلا وعنف « ةّيَفَسب ىب هلي

 « من ىف اسيح عصا ی ملا اهب ی » سا نع ورم لاقر

 ”لهأ ناك : لاق ناسيك نب بهو نعو هيبأ نع ماشه ان دح َ ۳ وأ ان ربا دمع ان ادح - 0۳۸۸

 ۰ نيقاطتلاب كنوريسي ا "ىب اي : ءامسأ "4 تلاقف , نيقاطنلا رتاذ نبااي : نولوقي ريب زا "با نوری ماشلا

 ”تلمجو « اهدحأب مب لا لوسر ةبرف "تیکوأف : نیفصن هعَمَ قاطن ناك اإ ؟ ناقاطنلا ناك ام ىرئدت لهو

 اظ ةاكش كن » هلالاو اهيإ : لوقي نيقاطملاب هوريع اذإ ماشلا لأ ناكف لاق . رخآ هن ر فس ىف

 « اه راع تر

 "نا و رسابغ نبا نعم ريح نب لوعس نع رثب یی نع ۳ رع وبأ ان دح نان وبا انث الح - ٩۵

 نوب اءدق « ابو اطفأو مع هلي بتلا ىلا تنه - سابع نبا ةلاخ - نر نب رشراطا تاب دی ما

 بب ىنلا ةدئام ىلع ناك أ ام مارح نکولو « نه ررثفتلاک لَ “ىلا نیک رو « هن دئام ىلع ناكأف

 5 نبك ۱ 2 الو

 انيلم ىأ اةقرم هلوق ضایع لاقف ققرلا نيخلا امأ ( ةرفسلاو ناوخلا ىلع لک لاو » ققرملا نالا باب ) هلوق

 اذهو . ها عسوملا قيقرلا ققرملا نوكي دقو . لخانم مدنع نكي ملو ؛ نييلتلا قيقرتااو , همشو ىراوحلا زك انسح

 برغأو « قيقرلا عساولا فیغرلا وهو « ليوطو لاوط لثم قيقرلا قاقرلا : لاقريثالا نبأ مزج ةو . فرامتلا وه

 نم ذوخأم هنأك فیفا وه: ىزرجلا نبا لاتو . هريغو كمك م هنم عنصي امو ديمسلا وه : لاقف نيالا نبا



 ۱۳۱ ۵۳۸۹ ۵۳۸۵ ثيدحلا

 رسكب ناوخإ ةثلاث ةغل ةيفو ,ابض زوم و «ةمجءلارسک هيف رومشلاف ناوخلا امأو . ام قفري ىنلا ةبشحلا ىهو قاقرلا

 لاق ۰ دعبي ام : لاقف ؟ صقنتي ىأ هيلع ام نوختي ةنأل ناولا ىمسي له : بلع لشو « ءاخلا نوكسر ةزمهلا

 لاقو . ةرثكلا ىف لوالا مومضم نوخو « ةلفلا ىف ةنوخأ ىلع عمجيو « برعم ىمجيأ هنأ حيحصلاو : قيلاوجلا
 . هسفن ماعطلا ابلصأو « مامطلا اماع عضوي امل ترهتشاف ةرفسلا امأو « ماعط اهلع نكي ملام ةدئاملا ناوخلا : هريغ

 اسنأ ىتأن انك و ةداتق نع ىلوعامسإلا دنع عقوو , هتمست ىلع فقأ 1 ) هل زاپخ هدنعو سلآ دنع انک ) هلوق

 لاق دشار ىنأ نب دشار قبرط نم ىتاربطلا قو « او: لوقیف « غوضوم هناوخو د هجام نبا داز « ماف هزابخو

 مضب ىراوملاو . ها « نمسلاب هتجعإو ىراوملا هل زيذعو اماعط نينول هل خبطي و قناقنلا هل لمعي مالغ سن ال ناكد

 الو افقرم ازيخ متلي ىنلا لکا ام ) هلوق ٠ ةرم دعب ةرم لخنپ ىذلا صلاخلا : ءارلا حتفو واولا دیدشتو ةلمبملا
 نسلا ريغصلا ىف كلذ عنصي امار « خطي وأ هدلجب یوشو نخساا ءالاپ هرمش ليزأ یذلا طومسلا ( ةطومسم ةاش

 خواسلا نآ اما اتو ء هلم " دادزال قب ول ام خذ لا ةردایلا اهدا : : نیبچو نم نیفرتاا لءف نم وهو « یراملا

 : هصخلم ام لاقف «یوشلا طومسملا نأ ىلع لاطب نا یرچ دقو , هدسفي طمسلاو هريغو سبللا ىف هدلجم ؟ عفتنپ

 هجرخأ یذلا ةباس مأ تیدحو « ةأش فتك نم رت هلي ىلا ىأر هنا 57 وز ثيدح نيبو اذه نيب عمي

 ةاش هل طمست نأ قفتي مل نوكي نأ لمتحب : لاقي ناب « هم لک اف ايوشم اہنج لب ین تبرف اهنا د ىذمرتلا
 ال , لات 9 لاقي وأ . طومسم محل كلذو  یرخآ بنا نمو ةرم فتكا نم زتحا دق هنال « اهلاكب
 نأ ىلع لدب ام فتكلا رح ىف سیا هن اب ريالا نبا هيقءتو . لعب مل نم ىلع ةجح مع نمو 2 هپ عطقي و « معا

 : لاق « زحلا ىلا جیتحاف محللا جضنت ال انآ ابلاغ اهتداع تناك برعلا نال اهزح امنا لب « ةط وهم تناكةاشلا
 هدوصقم نأ نظ « 2 فتةكلاو ؛ ةطومسم ةاش باب و اذه دعب مجر " یراخبل) یاراب لاطب نبا لعل و

 ناف ؛ ةطوهسم نوكت نأ امج وأ اهفتک نم زتحاو ةيوشم ابل وك نم اضيأ مزلي الو : تلف . طیمسلا لك أ هنا تابثإ

 یلع درب ال اذهو . اطومسم الإ لكؤي ال وهو عارکلا لک  هنا تبث دق نکل « طودسم لا یش نم رثكأ خواسلا نش

 ءاطع نبا قيرط نم هجام نبا هجرخآ قاقرلا لك أ ىنن ىلع ةر ره وبأ هقفاو دقو ٠ ةطومسملا ةاشلا ةباود نا ىف ذأ
 لوق : ىبيطلا لاق « هثيعب اذه م هلا لوسد ىأر ام : لاقو ىيف قاقرب هوتأف هموت راز » هنأ ةريره ىبأ نع هيأ نع

 اذه حص انا و « همزال ىننب ءىثلا ین باب نم رهو « مولملا ین دارأو لعلا ىن « حلا قب ین ىأر لعأ ام, سیا

 “لع ( فاكسإلا وه : ىلع نع لاق سنوي نع) هوت . تام نأ لا 4 هتقرامنم مدعو 2 ىنلا هم وزل لواعا نا نم

 ى ناف « ذيمتيل ىلع هبساف بوسنم ريغ دنسلا ىف عفو سنوي نأ هدارمو » ىنيدملا نبا وهو هيف ىراخبلا خيش ره

 نب ذاعم نع ىنُمم نب دمت نع هچام نا باور ىف عقد دقو ء نب رث كلا تاقللا دحأ ی رصبلا دبع نب سلو هتقبط

 « دحاولا ثيدحلا اذه الإ ىراخبلا ف اذه سنویل سیلو « فاكسإلا تارفلا بأ نب سنوب نع هيبأ نع ماشم
 هلو قورعم ناك : دعس نبا لاقو « روپشلاب سيل : ىدع نا لاقو « امهريغو نيءم ناو دمحأ هقث و یر رهو

 هنع ىوارلاو « نابح نبا نم هام فرعأ هقثو نمو لاق اذک, هب جتمي نأ ذومب ال : ناح نبا لاتو « ثيداحأ
 اماشه نآل نارفالا ةياور ثيدحلا فو « اذه هنم عمسپ | هنأكو ةداتق نه نيرثكملا نم وهو ینارتسا وه ماشه



 ةممطالا باتک ۷۰ 9۳۲

 نکا « قاقرلا ىف نا اک ثيدحتلاب حرصو ةداق نع ةبورع ىبأ نب دیعس هاور دقو « ةدحاو ةقيط نم سو و

 نعال وأ همس ن 13 نأ لمتحف « ةداتق نع سن وب نع و لا ديعس نع هارر عیدز نی دي نأ ىدع نا رکذ

 ديعس هاورو ظوفحلا وه اذه (سنآ نع) هلوق ٠ نيمجولا ىلع هب ثدحي ناکف ةطساو ریغب هنع هل مث ةطسا وب ةداتق

 « طق ناوخ ىلع هلل ینلا لكأ ام : لا2ف ةردح نب م داع ی اع اناخد لاق نسحلا نع » لاقف ةداتق نع رشب نبا

 . ن را قاسم فالتخال عداتق) رخ آ ثب دج ورف هظفح رشب نب دعس ناک ناف تفرهلا» ىف هدام نبا هج ۳ ثيدحلا

 نع لقن و هاندمق انك: ضارع لاف « ةحوتفم مج اهدمب ةليقثلا ءارلاو فاکلاو نیسلا مطب ( ةج رکس ىلە ) هلوق

 ةحوتفم لصالا ىف ءارلاو « برذغ» یسراف هنال :دازو ىشبروتلا مزج اذمو : تاق « ءارلا تن بوص هنأ کم نبا

 انخیش انا هلاق : ىزوجلا نا لافو . املاغ هلصأ ىلع هغي مل برعلا هب تقطن اذا یمالا مسالا نال كلذ ىف ةج- الو

 ةيسراف یهو ةجركسأ باوصلا : لوقي ةغللا لهأ ضعب ناكو : لاق « ءارلا حتفب قيلاوجلا ىنعي ىرغللا روصنم وبأ

 تلقو « ۲۱) ءارلاو مجلا تفذسح ترقح ناف ىلع وبأ لاق برعلا ام. تءلكت دقو « لا برقم اهتجرتو « ةبرعم

 ةجريكس ىف لاقي نأ « ميم رب می ه ىف هنوبيس هركذ ام سايقو « ءاي دیزت یتح فاكسلا عابشا زوو ؛ ركسأ
 لمحت ةريبكلاف « ريغصلاو ريبكلا اهنعو « امف لكؤي راذص فاد یهو یکم نبا لاق . ىلوأ قبس ىذلاو « ةحيربكس

 شراوجلاو خيما وكلا ىف هلمعتست تناك مجعلا نأ كلذ ىنمهو : لاق « ةيقوأ ىلإ ةيقوأ ىنا نيبام لبقو قاوأ تس ردق
 ماو تاذ ةعصق 7-0 نع لرقرف نبا لقز و «ةنوهدم ةعصق ةجركسلا : لاقف ىدوادلا برغأر « ماو یم نال

 نكت مل امو کسا امإ ةجركسلا یف لک لا هكرت : « یذمرتلا حرش ه ىف انخیش ناق « لوأ لوالاو ةريذص ةدناک دوم نم

 ءایشالا عضول دعت تناك- مدقت اک- ال وأ « لكالا ىلع عامتجالا م مدا نآل اهل آراغصتسا وا كاذ ذا مدنع عنصت
 . یوا را وه لثافلا ( ةدانقل ليق) هلوق ٠ مای ةجاح مهل نكي ملف « نومبشي اسبااغ اونو ,كب لو مضولا ىلع نيم# ین

 , عملا ىلا دحاولا نع لدع اذک (نواكأي ) هو . عابشالاب لمتسلا ةيارر ىف عقوو رث شکال اذك ( مالمف) هلوق

 ( رفسلا ىلع ) هلو .هلعفب نودتقي و هرثأ نوفي هب اما ناک لب هدحو م ینلاب اصتنع نكي مل كلذ نأ ىلا ةراشا

 ىذلا مامطلا اباصأ ناو « ةنيدملا ىلا ةرجفا ىف لبوط) ةثثاع ثيدح ىلع مالكللا ىف املايب مدقت دقو ةرفس عمج

 فاصملا ركذ مث . زار ةدازملا تيم“ و هيف عضو ام ىلا مااا مسا لقنف دلج يف عنصر أم رثكأو ؛ رفاسملا هذختي

 هفابس نم ما هلوعب 2 هدروأ ىذلا دانسالاب سيخ ةوزغ ىف هناس دقو ءارمهدع هفاسف ةيفص ةصق ىف سا ا ع شرب لوح

 نيب و هتل ىلإ هلو نيب اضيأ هيف دازو « ةيفصب هيلع یی لامل ثالث ةنيدلار سرخ نيب يلي ین ماقأ و هظفل اذه
 لاتف م نمسلاو هلوق دعب دازو هركذف « ىمأ نأ الا اهيف ناک امو مهل الو یخ نم اهيف ناكامو » عاطنالاب مآ هلوق
 یا : 1 نع ورع لاقو ) هلوق . كانه قوتسم هحرش مدقت دقو < ثر دا « نینمواا تارمآ ىدحإ نولسلا

 ورع قبرط نم الوطم یزاذلا ف فلؤملا هلصو ثيدح نم فرط اذيأ وه ( عطا ىف !ديح عنص متلب ىنلا ا

 نا وه نا ناسيك نب بهو نعو هيبأ ن 200 ( هلوق ٠ هاعب كلام نب نا نع بلاعاا لوم ورع ىنأ نبا

 نب دحأ قب رط نم « جرختساا و 0 وأ هرڅو ناک | نإ بهو نعو هی نع ثيدحلا اذه لح ةورع

 ةرجحلا باب 0 ی ثيدحلا اذه لصأ مدقتو طق ۲ نایک نب بهو نع ماش غد نعو همق لاق ةب واعم يآ نع سوپ

 « ءاهلاو د هل (۱)



 ۳۳ 0۳۸۹ - ۰۳۸۵ ثيدحلا

 لوم وهو ؛ ءایسآ نع امهالک رذنملا تنب ةمطاف هما نعو هنأ نع ماش نع ةماسأ ىنأ قورط نم « ةئيدملا ىلا

 ناف « رخالا دنع سلام مهضعب نع هدنع لعلو ناسيك نإ بهو نعو هما نعو هيبأ نع هلم اماشه نأ ىلع

 لمأب دارملاو , هللا دبع وه ريبرلا ناو « راعلا نم ةلماا نيمااب وهو نوريعي هلوق اعف سيل يمدقت نان ةءاورلا

 نيذلا رب« ن نيصملا ركسع وأ « ناوم 1 كلا دبع لبق نم ةتولتاقي اون اک ثيح فسو نب جاجا رکسع ماشلا

 لوقت هسفنب دييمتلا ىدعي نأ حصفألا ليق ( نيقاطنلاب كنوريعب ) هلق ٠ ةيواعم نب ديزي لبق نم كلذ لبق هولناق

 هقعت و ‹ حارشأا ضعب هدروأ اذک ( نيف اظالا ناك ام یردت لهو ( هلوق . انهام لثم اذکمعس دقو « اذک هتريع

 « اههجوت نکمآ فل الا ريغب ةباور تبث نا عفرلاب الا خسنلا ىف هيلع فقآ | انآ و « عفرلاب ناقاطنلا باوصلا نأب

 ناکام ) هلوق . هو وأ نأش ظفا طقسف « نیفاطنلا نآش ناك ام یردت لهو » لصالا ىف ناک نوکی نأ لەتعو

 عمم رجاه (1 كلذب اهرمأ ینلا وه قيدصلا ركب ابأ نأ ةئيدملا ىلا ةرجهلا ىف مدقت ( تيك وأف نيفصن هتققش ق طن

 هجو دقو « فيحصت وهو نولو ةدحو؟ «اهنبا د میضعبل و رثكالل اذک (اهيإ لوق ) هلق . ةنيدلا ىلا للي ىلا

 « اما د تاباوزلا رئاس ىف وه : لاقف نيتلا نبا برغأو « ريبزلا نبأ وه اهنب او ءاسال ريمضلاو ىوارلا لوتم ةنأب

 اإ هاطخا لاق «تمکلا برو اما 3 سنو نب دمحأ ةياور ف (هلالاو) هلوت و . ها ابا د ظفاب یاب هرکذو

 نه لوألا ءاعدتسا ىف برعلا لوقت « هل یرقتلاو هنولوقب اوئاك ام فارعالا اهاذعم نونئلابو ةزءهلا سكب
 اذاو ۽ 3 تلق مالكا نم تدنتسا أذا هريغو بلمت هرکذ یذلا نأب بقعت و۰ نيون ريغب هاو ۳ : ناسنالا

 هاضتراو « ةدازتسا ةملک ام) نأب مزج دق بلم ريغ « نال دري ضارتءالا اذه سیل و . ها امل تلق همطقب ترمأ

يأ قأت دقو < مالكلا عطقل نیو ريغب و ةدا زبسال) نيونتلاب ام : لاقف موضعب هررح و
 كلتز هلوق : فيك ىنعم اض

 « نیشلا ركب مبل و « حیبقا لوقلاب توصلا عفر هانعم ةمجعلا نیشاا حتفب ةاکش ( اهراع كنع رهاظ ةاكش

 كاع عفترا ىأ یاطا لاق « لئاز ىأ رهاظو 6 ةاكشو ىوكشو ةءاكش وش اکش ردصم وا ۰ ىلوأ لوالاو
 یا € هوربظي نأ اوءاطسا اف ر) ىلاعت هللا لو اذه نمو « عافترالاو دوءصلا ىلع قلطب رررظلاو ؛ كب قلعب ل

 هلوأو لذا بیزذ یبال تيب عارصمب ريبزلا نبا لثمتو : لاق ( نوربظي امياع جرا عمو إل هنمو هيلع اولمبي
 : لذا تيب دعب و : ىاطلغم لاق « هيف راع الو لوقلا اذم سأب ال ىنعي « ام>أ ىنأ نوشاولا اهريعو د

 اهراذتعا كيلع ددرب رذتمق ناو بذکم ىناف ام رذتعأ ناف

 اهرايغ مث سمشلا عولط الاو اهرابتو ةلل الإ رهدلا له :ةديصقلا هذه لوأو

 اهراثو ةاكشلاب یران قرت تحیصاف وربع مأ الإ بلقا یا

 انآ له ةي نا ددرتو . ادیب نیئالث ىلع دیزت ةديصت یهو « تدیلا « ابا ىأ نوشاولا اهریدو » هدعب و

 « رومشم لثم اذه نال « دمتملا وهو ىلاثلا هريغ ةب مزج یذلاو ؟ هب الثمتم هدشآ وأ عارصلا اذه ريبزلا نا

 لوسر ةدئام ىلع بضلا دلاخ لكأ ىف سابع نا ثيدح رکذ مث هأشنا القو ء رعشلاب لثقلا رثكي دیبرلا نبا ناکو

 ضدالا ىلع عضوي ىذلا ءىثلا ىأ « هتدئام ىلع » هلوقو . حئابذلاو ديصلا باتک ىف دعب هحرش ىقتأيسو . لپ هللا

 الا ناوخ) ل لكأ م ین نأ 5 ثيدح اذه ضراع» الو « كلذ ريغو قيطلاو لب دنلاک ماعطلل ةنايص



 1مطالا باتک ۷۰ €

 ام اسنا نأب حارشلا ضغب باوچ نم ىلوأ اذهو « معالا ین مزاتسپ ال صخالا ناو « ةدئاملا نم صخأ ناوخلا
 لاقو . كرحت اذا ديب دام نم ىدنع یه جاجزلا لافف ةدئاملا ف فلتخاو . لع نم لوق هضراءي الو : لاق هلع ین
 نیمجتنلل تنکو » رعاشلا لاق ءاطعلا نم ةلوعفم يتم؟ ةلعاف یهو : ديبع وبأ لاق . ىطعأ اذا ديع دام نم : هريغ
 ام

 قبولا تسیساپ - ٩
 هنأ نامنلا 7 طب و نع راسي 9 رسب نع قاف هع داخ انث لح ب رح نب "ناباس اشو ۰

 لق « مامطب اعف  ةالصلا ترش - ربيع نو ةحور ىل یهو - مال يلب "تلا عم اوناك مهن 1 » ةربخأ

 مو اد ءاصو ىلص من «ضمضق ءاع د. همم انف « "دم لالف « ًاتیوس الإ هد

 ةرابطاا بانک ىف هحرش مدقت دقو « ناینلا نب ديوس ثيدح هيف رکذ ( قبولا باب ) هلق

 وهام فیس ىتح لک ات ال غیا ناکام باپ - ۰

 وبأ ىف رع لاق *ی ا زلا نع ت وب ان نا ا رع نا وبأ لتافم نب رغ اشو - ۱

 - هللا فیس "4 لاقي“ ىذلا - ديلولا نب لاخ نأ هتربخآ سابع با "نأ ىراصنألا فیتخ نب لوس نب ةمامأ

 ۴ ون امض اه دنء دج وف سابع نا اغ و هيلاخ یهو - ةنومیم ىلع هک هللا داو ر عم لغد هنأ را

 مامطل هدب ماد املق ناکو ملا لوسرا بضلا تم دقف « دج نم ثراحلا تب ةديّتح اشخآ هب تمدق

 : روضللا قوسنلا نم ةأرما تلاقق «بضلا ىلإ هدب ٍ هللا لوسر یون هل یبسیو هب ثدحت ىح

 بضلا نع هدب هلي لا لور عفرف لا لوسر اي بضلا وه « هل نته"دقام را دم هلا لوسر وا

 . هللاعأ یفدجاف «یوق ضرأب نكي مل نکسلو ءال : لاق ؟ هللا لوسي بضلا مارت 0 : ديلولا نب دلاخ لاقف

 « ىلإ رظدي للي رم لا لوسرو « هلك أف هتز جاف : اخ لاق

 ۱ [ ۵۵۳۷ « ۵40۰ : ىف هافرط - ۵۳٩۱ ثيدحلا ]

 ٠ ةفاضإلاب اهلع تفقو ىلا خسنلا عيمج ىف اذک (وه ام لعيف هل یمسب ىتح لک اپ ال قم ىنلا ناک ام باب) هلوق
 نم ایش فامت ۷ تناك برعلا نال لأس ناك م: نیل نبا لا لاهف نيوتلاب » باب 5 ةنأ لع یشکر زلا هحرشو

 لا ژسلا بيس نوکی نأ لمتح و : تلق . لأب ناك كلذلذ ءىثلا ضعب فامب دق رب وه ناکو , مهدنع اهتلقل لک لا
 ضعب مرحتب درو عرشلا نال وأ « تاماویملا نم ريثكب ةربخ هل نكي ملف ةيدابلا ىف نوکلا ركي ناکام 4 هنأ

 الا هريغ نع نيم الف اخوبطم رآ اوشم a اونأ اعرو « ایش اهنم نومرح ال اوناكو امضعب ةحابإو تاناورملا.

 عقوو حئابذلاو دملا باتک یف هح رش ناف ‹ بذطاا ةصف ىف تاء نا باد هيأ دروآ م هنع لاؤسلاب



 ثيدحلا ۵۳٩۰ - 0۳۹۲ 9۳۵

 نربخآ د هيفو « صاخشالا رابتعاب هنأکو , رکذلا عج ظفلب عفو اذک « روضاا ةودنلا نم ةارما تااقف » هيف
 تل اقف و هظفا و ىلاربطلا ةياور ىف نيئمؤملا مأ ةنومیم اهناب حرصا درو ةأرملا هذهو « هل نتمدق ۱ يب هقا لوسر
 تااقف » سابع نا نع رخآ هسجو نم لسم دنعو « هکر هوربخآ الف « وه اهر هللا لوسرا وربخأ : ةنومیم

 هدي فک « بض ممل ةنإ هللا لوسراب : ةلوميم

 نیا يفك« دحاولا مامط ۰ یاب ١-

 دانا ىلأ نع "كلام ىنثدح ”ليعامسإ انث دحو . ع ٠ كلام انربخأ فسرپ نب هللا دبع ان دح -- ۲

 مامطو « ةثالثلا ىفاك نیل ماعط : اب لا لوسر لاق » لاق هنأ هنع للا ”ىضر ةريره ىلأ نع جرعألا نع

 < ةمبرألا فاك ةئالثلا

 ماعطو ةلالثلا نيكي نينئالا مامط و ةريره ىبأ ثيدح هيف دروأ ( نيالا نکس دحاولا ماعط باب ) هلوق
 امج ق دلا ةيضقو فصنلا امج رم ةمجرتلا ةيضق ناف  تبدلاو ةمجرتلا نيب عمجلا لکفتسا و ءةعبرالا یک ةثالثلا

 نيثيدحلا نيب عماجلا نآبو . هطرش ىلع سيل درو رخآ ثيدح ظفل ىلا ةمجرتلاب راشآ هنأب بيجأو ٠ عبرلا مث كلثلا
 مامط نوكممن . هنود نكي نأ ىنئيال هلثم قكب هنوكو « فعضلا ءاصقأ نكل ريثكلا نكي ليلفلا ماعط قلظم نأ
 قحا نع لقنو . هدكع فالخم ىلوالا قبرطب ةئالثلا فكي نينئالا ماعط نأ هنم ذخؤي نينثالا کی دحاولا
 توف نينثالا عبشيو « نينثالا توق ىنكي دحاولا حبشي ىذلا مامطلا نأ ید ا ىنعم : لاق رب رج نع هي وهار نبأ

 ىف رصحلا دارملا سيلو ین « ةيافكلاب عنقنلاو مراكملا ىلع ضحلا ثيداحألا هذمب دارملا بابملا لاتو . ةعبرالا .
 . رضح نم بس اضيأ عبار لاعد]و امهمامطا ثل ا لاعدإ نينئالل ىغبني هنأو ةاساوملا دارلا اعا و . ةبافكسلا رادقم
 ةمبرالاو ةئالثلا نكي نينئالا ماءط ناو نینئالا ینکی دحاولا ماعط » ظفلب هجام نبا دنع ربع ثيدح ىف عقو دقو
 ىلا لاقت د ركب ىبأ فارضأ ةصق ىف ركب نأ نب نمحرلا دبع ثيدح ىف عقوو « ةتسلاو ةا یکی ةعبرألا ماعط نأو
 دنعو « نسداس وأ ساع بهذياف ةعيرأ ماعط هدنع ناک نهو ؛ ثلاثي بهذيلف نينا ماعط هدنع ناک نم : ب
 « نيالا نكي دحاولا مامط ناف اوقرفت الو اعيمج اولک » هلوأ و كلذ ىف ةلعلا ىلا دشريام رمع نبا ثيدح نم ىناربطأا
 ىلا ىذمرتلا راشا دقو ةكربلا تدادزا رثك الك عملا ناو ؛ غامتجالا ةكرب نغ أنت ةب ا كلا نأ هنم ذخؤرف ثيدحلا

 رذنملا نبا لاقو « ةءاجلا ىلع هللا دیو د هرخآ ىف دازو ربع ثيدح وحن ةرس ثيدح نم رازبلا دنعو رمع نأ ثيدح

 ةراشالا اضيأ فردا قو .هأ هدحو ءرلا لک اال نأو ل ماعطلا ىلع عاتجالا بایحتسا ةر ره ىبأ كثيدح 8 خور

 عنتیف هدنعام رقحتسي نأ ءرلل یشینبال هنأ هیفو . نيرضاحلا معتف ةكربلا اممم تلصح تلصح اذا ةاساوملا نأ ىلا
 نبا لاقو . عبشلا ةقيقحال « ةيفبلا مايقو قمرلا دس لوصح ىنعمب « ءافتكالا هب لصح دق لیلقا ناف « هعدقت نم
 هنكمأ نم نآل« بابلا ثيدح نم هانعم أرقتساف ىراخبلا طرش قفاوي مل هنكلل ةجرتلا ظفلب ثيدح درو : رينا
 ىبأ قيرط رم هبدحلا جرخأ ىذمرتلا نأب ىاطلغم هبقعتو ٠ یبتنا امیراقتل فصنلا كرت هنكمأ ثلثا كرت
 « نايفس ین ال جرخآ یراک ناو یراخباا ناف معز اک سیا و . ىهتنا یداخبلا طرش ىلع وهو « رباج نع نايفس



 ةمعط الا باك ۷۰ ۱ ۳۹

 رخ هی م یردآ ال مث : هطرش ىلع سياف « طق كثيداحأ ةا راج نع حاد 3 انورقم هل جرخأ نکا

 نا هوکذام ىلع دمتغأ ريزا نا لعا و 1 اضيأ نابغس نآ نع شالا قیرط نم هج رخآ ايام نا عم ىذمرتلا

 نه سيل ةءيط ناو« راج نع رب زلا نآ نع ةع نا نع ةمجرتلا ظفاب ثبدحا ىور بهو نا نآ لاطب

 قيرط نم اضيأ ملم هجرخآ دوف الو « ثيدحلا ةي ذب رصف لاطب نبا نأ 4 درب نکل ؛ امطا یراخباا طوق

 نع هيفو « مدقت ج ةرمسو رع نا نع بابا قو . لعأ هاو یراخبلا طرش ىلع ال نكل حي كثيدحلاف « راج

 ىفاربطلا £ اضيأ دوعسم نا

 ملي یا رع ةريره و هيف ۰ دحاو ن ف لک اب "نیولل 5 بس مع ۱

 ۳ 7 سرا م
 ناک» لاق مفان نع دي نب دناو نعدبعش انثدح دّعصلا دبع ان لح راب نب دم اشو - ۲۳

 ¢ ااناپ 4 لاقف ۹ اريثك لک 8 < ههو لک ی "الحر ON ( ae لك أي نيكسك قوی ی 41 بال نع نبا

 0 2 ۲ 5 ۲ > ره
 6 ءاعمأ ةعبس ىف لک أي رفاکلاو 6 دحاو ی ف لک ی نمولل 0 لوقي 2ك ىلا توم 1 لع اذه لدا ال

 لاق » امنع هللا فر "ره نبا نع عفان نه هللا دوب نع دب انربخأ مالس ن دمع شرح - 4
 لاق تا ىردأ الف ¢ "یقفادلل داع زاكا نار ¢ دحاو 07 ىف هک اي "نمواا نا : 7 نا "لوسر

 ناسا ن ا
 ول ۰ “يلا نع ع نا كغ مان نع "كلام انثدح : eı نا لاقو

 [ ۰۳۹۵ , ۰۳۹۵ : ىف هافرط - ۰۳۹۳ ثيدحلا ]
 ۶س ى 2 1 2 3

 لاق ¢ الوک | الجر كيب وبأ ناكو لاق ورد نع ”نايذس ان دح هللا دبع نب لع انش — 6

 « هلوسرو هللب نمو انأف : لاقف . ماعمأ ةمرس ىف لک أي رفاکسلا نإ : لاق هِي هللا لوسر نإ رع يا هل ۰ ۶
 3 ص ۶ 5 5

 هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع جرعألا نع دانا یلآ نع كلام یئدح ليعامسإ |تشزم - ۳

 « ءاعمأ ةعبس ىف لک أب رفاکسلاو « دحاو یعم ىف 0 لک أي : لب هللا لوسر لاق » لاق
 [ ۰۳۹۷ : یف هفرط - ۰۲۹۱ ثيدحلا ]

 نا د ةريره یآ نع مزاح ىبأ نع تباث نب ىِدَع نع 4 اگر ٍبرح نب "ناملس شم سس ۳۷

 "مولا نا : لاقف "ین كلذ "رک "ذه ءالياق الك أ لک أي ناکسف ملسأت «اريثك الك أ لك أي ناك الجر

 € ءاعمأ ةعيس ىف لک ای رفاكسلاو 3 دحاو عم ف لکا



 ناسا ۵۳۹۷ - ۵۳۹۳ ثيدحلا

 نیملا نوکسب محلا ىف اماکح ةغل ىفو « روصقم ملا رسكي ىعملا ( دحاو ىعد ىف لك أي نءؤملا باب ) لوق

 تايبأ ىف لاقف عمجا ىف دارفالا ظفلب ىاطقلا رمش ىف عقو دقو . نيداصملا ىهو دودع ءاهمآ عمجاو , ةيناتحت اهدعب

 ' قب لكأي یدع امئاو ( الفط عجرخ مث )ىلاعت هلوقک و هو . « اعايج ىعدو ارزغ بااوح د ما وبأ اهاکح هل

 مهتوطب ءلم ىأ ( مین وطب ىف نواكأي اما ) ىلاءت هلوف هنمو « لوك أدل افرظ اعم امف لک الا مقوي ىنممي هلال

 قوال نم هاور دق نکل « ةدحاو ىعم لوقف همن ۇب هب قثأ نم عمسأ لو رکذم ىعملا : قاتسجسلا متاح وبأ لاق

 هلوق ۰ ابوسام « جرختسملا » ىف يعن ىبأ ةيارر ىف عقوو « ثراولا دبه نبا وه ( دمصلا دبع انئدح ) هلوق ٠ هب

 وآ هلل ( اريثك لک أف همم لک أي الجر تاعدأف ) هلوق . سع ن هلي دبع نب دیز نبا ره ( دم نب دفاو نع )

 الكأ لک اب لمجل هيدي نيب عضيو هيدي نيب عضي ربع نبأ لم » ملم ةياور ىف عقوو . ليلق دعب روكذملا كيه

 هياع هلوخد هرك هلم و « هرهاظ ىلع ثيدحلا ربع نبا لمح اذکه ثبدحلا ركذو ( ىلع اذه لغدتال ) هلوق . اديك

 رفاكلاا ام فصو ةفصب افصتم هآر ال

 ىبأ ةباود ىف مالكلا اذه تبث اذك ( لب ىذا نع ةريره وبأ هيف « دحاو ىعم ىف لك أي نمواا باب ) هلوق

 مض قسنلا ةياور ىف عقوو ؛ ىسخرسلا نع ىدوادلا نع تقولا ىنأ ةياود ف وه سیا و « هدحو یسخرسلا نع رذ

 نآ ثيدحو هقرطب رع نبا ثيدحل ةجرتلا هذه داربإو «نينثالا کب دحأولا مامط د ةمجرت ىلا هلبق ىذلا ثيدحاا

 ىبأ ثر دح رکذ اذکو ینعم ابظفلب ةججرتلا ةداعال سيل هناف هجوأ اذهو ؛ قءلعتلا اف رکذب لو هرقر رطب ةرب ره

 ربع نبا وه هللا دعو ؛ ناماس نبا وه ( ةد: ) هلوق . نیرچو نم الوصوم امف هداربإ مث ةمجرتلا ىف ةريره

 لسم هجرخآ دقو « ةدبع نم كلا اذه ( هللا ديبع لاق امهأ ىردأ الف قفانلا وأ « رفاكلا ناو ) هلوق . ىرمحلا

 ىف ىنأي اک راذيد نب ىرمع هاور اذکو « كش ريغب « رفاكلا د ظفلب رمع نب هللا ديبع نع ناطقلا ىح قيرط نم

 هل ةياور ىف یناربطلا دنع درو هنأ الا , ةاحصا نم ثيدحلا ىوز نم رمع نبا ريغ ةياور ىف وه اذکو « بابا

 هلصو دقو « ديكب نب هللا دبع نب ی وه ( ديكب نبا لاقو ) هلو . رفاکسا لدب « قفانملا » ظفلو ةرمس ثردح نم

 «دحاو ىعم ىف لک أي نمواا د هظفا و كلام نع هتياور نم أطوملا ىف انا عقوو « هقیرط نم جرختسلا ىف من وأ

 امفان نأ دحاو ريغو كلام یترخآ , بهو نا قيرط نم لیعاسالا هجرخأو « ءاعمأ ةعبس ىف لك أي رفاکسلاو

 كشا صوصخال ثیدحلا لصأ لثم ىأ « هلثم » هلوقب ىراخبلا دارم نأ رپظن « لا » ظفلب هركذف « میثدح

 ءرائيد نا وه ( ورع نغ) هلوق ۰ ةنييع نبا وه ( نايفس ) هلوق . عفان نع رع نب هللا ديبع ةباور ىف عقاولا

 ناك ) هلوق ۰ «جرختسملا » ف مين وبأ هقيرط نمو هدنسم ىف ىديملا ةياور ىف نايغسل هثیدحتب حيرصنلا عقوو

 لهآ نم لجر كيبت ابأ نإ رمع نبال لیق » ىديحلا ةياور ىف ( الوك أ الجر ) .احلا ريكو نوثلا حتفب ( كيبن وب
 « هلل نموأ انأ لجرلا لاقف ١ ىديملا ةياور ىف ( هلوسرو هقاب نموأ انأف لاقف ) هلوق . ءاريثكالكأ لكأي کم

 ملا لكأي) ةريره ىلا ثيدح ىف هلوق . هحاضر یت أيس اک هرهاظ ريغ ىلع ثيدحلا لمح ىلع ءاملعلا قبطأ مث نمو جلا

 ف هلوق . ثيدمجلا « دحاو ىعم ف برشی نمؤملا » ةربره ىنأ نع رخآ هجو نم لسم ةءاور یف ( داو ىعم ىف

 نم رغصأ ةناف دهازلا راثيد نب ةبلس وه سیاو ىمجشألا ماللا نوكسب نالس وه ( مزاح ىنأ نع ) یر الا قيرطلا

 نآ قيزط نم سم ةياور ىف عقد ( لساف اريثك الكأ لكأي ناک الجر نإ ( هلو ١ ةريرهانأ كردي و یعجشالا

 یرابلا عف © ٩ 0۸ مس م



 ةمعطالا بانک دن ۵ ۵۳۸

 مث یرخآ مث اهب الح برشف تبلخل ةاشب هل ماف رفاک وهو فیض هفاض غار هما لوسر نا » ةربره ىبأ نع خاص
 ثيدحلا ءاهمنتسٍ لف ىرخأب مث اهبالس برشن ةاشب هل أف لساف حبصا هنا مث هایش عبس بالح برش ینح ىرخأ
 مدق هنأ هقيرط نم ىناربطلاو رانإلاو ىلع وبأو ةبيش یا نبا جرخأف « ىرافغلا ءاجرج نوكي نأ هبشي لجرلا اذهو
 ؛ هسیلچ ديب لجر لک ذخأيل : لاق لس الف  برغلا لب هللا لوسر عم اور « مالسالا نوديري هموق نم رفآ ق

 ارنع یل بلخ هلذنم ىلا ب هللا لوسر ىب بهذف « دحأ ىلع مدقیال الب وط امظع الجر تشکف ۰ ىديغ قبب مف
 مآ تلاقف « اماع تبثأف ةمرب عينصب تينأ مث « اهياع تيرا دعا ةمبس ىل بلح یتح رخآ یل باح مث هيلع تيتأف
 ةناا ةليللا تناك الف. هللا لع انقزرو « هقزر لك أ « نعآ مأ اي هم : لاقف ,هللا لوسر عاجا نم هللا عاجأ : نمی
 ؟ انفيض اذه سلأ : نم مأ تااقف ؛ تغيشو تبورو ازنع یل باخ ابابق ىتلا ىف عصام عنص ب رغملا انلصو

 ءاعما ةعبس ىف لك أي رفاكلا « ءاممآ ةعبس ىف كلذ لبق لكأو « نمؤم وهو ةيللا دحا و یعم ىف لكأ هنا : لا

 دب نع ديج دنسب قاربطلا جرخأو . فيعض رهو ةديبع نب یموم حيلا دانسإ قو « دحاو ىعم ىف لك أي نمؤملاو
 . لاقف ؛الجر ىنلا ذخأو الجر ةباحصلا نم لجر لک ذخاف , لاجر ةعببس مب ىنلا ىلا ءاج » لاقو رگ نب هلل
 ناوزغ ابآ اب كل له : عقلي ىنلا هل لاقف ۰ هلك بنا برشف هایش عبس هل باخ لاق . ناوزغ وبأ : لاق ؟ كما ام هل
 : لاقف « امنيا تب لف ةدحاو ةاش هل باح حبصأ الف « هردص مب هللا لوسر حس ۰ لسأف . مما : لاق ؟ لآ نآ

 مویلا كل سال و ءاعمأ ةعيس كل ناک سما كنإ : لاق. تدور دما أبت مد یالاو : لاق ؟ ناوزغ ابا 0 كلام

 نأ ددعتاا یوق نکل « هتينك كلت نوكست نأ لمتح و « هاجبج قيرط نم ىوقأ قيرطلا هذهو , دحاو ىعم الإ
 فراك وش یل بلغ « لسا نأ لبق ترجاه ال لي ىنلا تيتأ » لاق ىرافغلا ةرصإ ىبأ ثيدح نم جرخآ دحا
 الام عبور دق : تلق ؟ تبورآ : لاقف « تيورف اهتم تبرشف ل بلح تماسا تحبصأ الف « اهتبرشف هلهآل ابا
 هتصق ىف سيل نكل « ادحاو ىنءملا ناك ناو بابلا ثيدح ىف مهلا هب سیال اذهو « ثيدحلا « مويلا لبق تیود
 قيرط نم «ةباحصلا و ىف یوغیلاو «لئالالاو ىف تباث نب مماقو ىجكملا لسم نالو اضيأ دحالو . ددملا صوصخ
 کس هللا لوسر تيتا یح یل حاقا ىف تايفأ : لاق ورع نب ةلضن ىدج ىنثدح و ىرافغلا ةلضن نإ نعم ن دمت
 تنك نإ »طفل قو «.لتما ال ارام اہہ رشال تنك نإ هللا لوري : تاقف اب رشف اهف تبلغ ةباع تذخأ مث تملسأف
 . قایسلا فالتخال بابلا ثيذح مهم هب رسفي نأ ىغبني ال اضيأ اذهو . ثيدحلا رکذف « ءلتمأ اف ةميسلا برشأل
 ةر ره ىبأ ثيدح نم ةريسلا ف قحسا نبا ركذو « ىراغذلا ةرضن نب ةرضن هنأ ضايعل اءبت ىوونلا مالك ق عقوو
 یرزالا ردص هب و « هب رسسفي نأ زوجبف ۰ هاجمج ةصق هبشت ةصق هل تعقو ملأ مث یا ال هنأ لاثأ نب ةماع ةصق ىف
 رفاكااو ايندلا ىف هدهزو نمؤدلل برض لدم ره اءاو هرهاظ هب دآرملا سيل : ليقف تیدلا یەم ف فلتخاو « همالك

 ابنم هراثكةماو اهيف هغر ةدشا رفاكلا و ءدحاو ىعم ق لک ا بن لا نه هلاقتا نم ولا ناكمف « اماع هصرحو

 راثکتسالاو ايندلا نم لاقتلا دارلا امناو لك الا صوص الو ءاومألا ةقيقح دارلا سيلف « ءاممآ ةعبس ىف لكأي
 نأ ینعلا لیقو « رهاظ ةقالملا هجوو « ءاعمالاب كلذ بارسا نعو لك الا ايندلا لوانت نع ربع هن أكف « اهم
 یواحطلا لقن و « نيتلا نبأ هلقن دوجولا ىف مارحلا نم لفآ لالحلاو « مارا لک اي رفاكلاو لالحلا لك أي نمؤملا

 لك أي نالف لوقت اک ايندلا ىف ةبغرلا ىلع ثيدحلا اذه موق لمح : لاقف نارمع ىبأ نب یفعج ىبأ نع هلبق ىذلا وحن



 ۳۹ و۳۷ ۵۲٩۳ تا

 « اليلق الا اهتم ل وانتر الف امف دهزب ىأ دحاو ىم ىف لک أب نمؤملا یف « ایاع ضرحتو اف بغرب ىأ الكأ ايئدلا
 لكألا ةرثك نأ لع اذا لكألا ةف لع نمژأا ضح داراا ليقو < امام رک سیف اهيف بغر یآ 2 ودرس ىف رفاکلاو

 رافكلا ةفص نم لکالا ةرثك نأ لع لدبو « رفاکلا ةفصب فاصتالا نم رفنت نمؤملاس فن ناف « رفاكلا ةفص

 ف اوفلتخا مث . ةرهاظ ىلع وه لب لبقو € ماعنالا لك ات اک نو ابو نوعتمتي اورفک نیذلاو ) ىلاعت هلو
 :لیبسال : لاقف ملا دبع نبا كلذب مزج « ةيسنج ال ةبدبع ماللاو هنیعب صخش ىف درو هنأ اهدحا : لارفآ ىلع كلذ

 لف لسا رفاک نم کو « همكعو نمؤم نم الكأ لقأ نوک رفاکنم کف « هففدت ةذهادثملا نال مومملا ىلع هل لا

 ثر دلا كلام ةب بقع كلذلو « هنیعب لجر ق درو ةنأ ىلع لدی ةر ره نآ ثردحو : لاق < هک رادقم ريغ

 ق هل كروبو وع لا الف ءاعمأ ةمبس ىف لک اب ناک ارفاک ناك اذإ اذه : لاق هن أكف « یراخبلا اذكو « قلطلا

 » راثألا لكشم » ىف ىواحطلا كلذ ىلا هقرس دقو . هآ رفاك وهو هيك ناك ام ءازجأ ةعبس نم ءزج هام کف هسفن

 ان دنع ثيدحلل سال و : لاق« هامش عبسلا بالح برش ىذلا وهو صوص رفاك ىف ناک ت دلا اذه نأ ليف : لاقف

 مبف ثيدحلا یوار رمع نبا نأب لا اذه بقمت دقو « ةديبع وبأ الوأ كلذ ىلا قباسلاو « هجولا اذه ريغ لمح
 صخش ىلع هلح ىنأتي فيك مث . ثيدحلاب جتحاو هيلع لوخدلا نم اریثک لک أي هآر یذلا عنم كلذلق مومعلا هلم

 و هل عفو یذلا قح ىف اهنم ةدحاو لك بقع ر وک ذلا ثيدحلا در و و ةعقاولا ددعت حیجرت نم مدقتام عم هئيعب

 ةغاابملل ةعبسلا صیصخت اولاق « ةدارم ددملا ةقيقح تسيلو « بلاغلا جرخ جرخ ثيدحلا نأ ىناثلا لوقلا . كلذ

 لک الا نم للقتلا نمؤاا نأش نم نأ ىنعملاو € رعآ ةعبس هدعب نم هد رحبلأو 2 ىلاعت هلوق ىف اک ري“ کلا ق

 « ةدابملا ىلع نيميو قمرلا كسع و عوجلا دسیام لک الا نم عرشلا دوصقم ناب هملعل و ةدابعلا بايسأب هلاغتشال

 عبأت وه لب « عرشلا دوصقم عم فقال هتاف هلك كلذ فالخم رفاكسااو « كلذ ىلع دازام باح نم اضأ هتاشاو

 رفاکلا لک أ ىلا بسا اذإ  هتركذ ال ۔ نمولا لكأ راصف ؛ مارا تاعبت نم فاح ريغ اهيف لسرتسم هسفن ةوبشأ
 اريثك لك اب نم نينمؤملا ف نوكي دقف « رفاكو نمؤم لك ق ىف هدارطأ اذه نم مزلي الو « هنم عبسلا ردقب هنأك

 ا اليلق لكاي نم رافک-اا ىف نوکیو « كلذ ريغل وأ نطاب ضرم نم هل ضرفي ضراعل امإو ةداعلا بح امإ

 یبطا) لاق . ةدملا فمضكح ضراما امإو « نايهرلا ىأر له ةضايرلل امإو « ءابطالا ىأر ىلع ةحصلا ةاعارمل

 5 نمؤم دجو اذاف « راکلا فالخ « ةغابلاب عانتفالاو ةدامزلا ىلع صرحلا نمؤملا ناش نم نأ لوقلا لصعو

 0 الا ( ةكرشم وأ ةينازالا حکشال یارلا) ىلاعت هلوف اذه نمو . ثيدحلا ف حدقب ال فصولا اذهريغ ىلع رفاك

 ماتلا تیذحا اذه ىف نموااب دارملا نأ ثلاثلا لوقلا . را حاکن ةينارلا نمو ةرحلا حاکن فارلا نم دجوب دقو

 فو1لا ةدش هعئميف ةدعإ امو توملا نم هبلا ريصإ ايف هركف لذتشا هنامإ لكو همالسإ نسح نم نآل « ناعالا

 لق هركفت ربك نم » هعفر ةمامأ یال ثيدح یف 9 اک « هتوبش ءافيقسا نم هسفن ىلع قافشالاو ركفلا ةرثكو

 ةولح لالا اذه نأ » حيحصلا ديعس نآ ثيدح كلذ ىلا ریشی و « هبلق اسقو همعط شک هرکفت لق نمو « همعط

 « همعطم ىف دصتقی نم نمژااب دارملا نأ ىلع لدف « عبشي الو لک اب ىذلاكناكس فن فارشاب هنخآ نف « ةرضخ
 یاطا اذه ذر دقو , ةيئبلا مايقل ةحلصلاب لكأي الو ةميهبلا لك ات اك مهنلاب لك يف هرشا هنأش نف رفاكلا امأو

 دارملا نأ عبارلا , مهناميإ ىف اصقن كلذ نكي لف , ريثكلا لك ألا ىف اا نم دحاو ريغ نغ رکذ دق : لاقو



 ةمعط الا باتنک - ۷۰ ۱ ۵۶ ۰

 ناطیشلا هكر شيف یمسیال رفاکلاو « لیلقاا هیفکف ناطيشلا هكرشي الف هبارشو هماعط دنع ىلاعت هللا ىسإ نم وا نآ
 . ہیلع ىلاعت هللا مساركذي مل نا ماعطلا لحتسي ناطيشلا ناد عوفرم ثيدح ىف لسم حيد یفو , لبق هريرقت مدقت ک
 ىلا رمعيلا حماط رفاكلاو « لیلقلا نم عيشيف هلك أم قو هيف هل كراييق مامطاا ىلع هصرح لتي نمؤملا نأ سماخلا
 یوونلا لات سداسلا . ايكرم ادحاو ابارج نالو هلبق ىذلا ىلا همض نکی اذهو : ليلقلا هعيشي الف ماعنالاك لک 1
 نأ مزار الو « ءاعمآ ةميس ىف نولك أي رافکسا رثك أ نأو دحاو ىغم ىف لک اي نينمؤملا ضءب نأ داراا نأ راتخملا
 نأ رشتا لهأ نع ضايع هركذام ءاعمألا توافت ىلع لدبو « ها نمؤملا ىعم لثم ةعیسلا نم دحاو لک نوكي
 مث «قاقر ةثالثلاو قيقرلا مث . مئاصلا مث « باوبا : ارب ةلصتم اهدعب ءاممأ ةثالث مث « ةدعلا : ةعبس ناسنالا ءاعمأ
 .لمالا هعيشي ال ةهارشب لك أي هنوکل رناکلا نأ ینعلا نوكيف . ظالغ اباکو مقتسلاو « ن یلوقلاو ‹ روعالا
 ء ةدماا انا ةعبسلا ءاعمالا ةيمست ىف ءايطألا نع یاعرکسلا لقن و . دحاو یعم ءلم هعیشپ نمؤملاو « ةعبسلا هاما
 وأ نبءاقو نونب ىنئاغلا یهو ظالغ ةثالث مث « نولوقلاو « مئاصلاو ؛ یرشع انئالا ىهو قاقر اهب ةلصتم ةثالث مث
 رشااو صرملا ىه تافص رفاكلا ىف ةءيسلاب ديرب نأ لمتح ىووذلا لاق عباسلا . روهآلاو « مقتساا و ٠ نيفاق
 ' : ىطرقلا لاق نماثلا . هتلخ دس نمؤألا ىف دحا ولاب و « نمسلا بحو دسحلاو عبطلا ءوسو عمطلاو لمالا لوطو
 « فنآلا ةوهشو « نذالا ةومشو « مفلا ةورشو . نيعلا ةومشو « سفنلا ةوهشو « عبطلا ةوهش ٠ عبس ماعطلا تاوهش
 مالک ىف هركذام لصأ تیار مث . عيبجاب لك ايف رفاكلا امأو « نموا ام لک اب ىنلا ةدورضلا یهو عوجلا ةرمشو
 ءاملعلا لاق  ةجاحلاو ةروشاو سا ساوحلا نع ةياذك ةمبسلا ءاعمالا نأ وهو اصخام ینرملا نب ركب ىلأ ىضاقلا
 ىف ءالقملا ناكدقو . اهنم رسي اع ةعانقلاو ايف دهزلا ىلع ثحلاو ایندلا نم للقتلا لع ضحلا تیدحلا نم خور
 ىف تااق اهنأ عدز مأ تیدسح ىف مدقت اڪ لک الا ةرثك نومذيو لک الا لقب نوحدمتي مالسالاو ةيلهاجلا
 : یاطاا مناح لاو « ةرفجلا عارذ هعیشیو » عدز ىلأ نبال حدملا ضرعم

 امجأ مذلا ىوتسم الان كجرفو 2 هلؤس كنطب ترطعأ نا كناف
 ةفئاط : تاقبط ثالث ىلع لک الا ىف ساناا نا ليف : نيتلا نبا لاقو ٠ هيلي ىذلا بابا ىف اذه دیرنم فاو

 عوجلا دسیام ردي عوجلا دنع لك أت ةفئاطو « لبجلا لهأ لمف اذهو ةجاح ريغو ةجاح نم موعط» لك لک ات
 . اصخلم ها قمرلا دسيام اواكأ اوأكأ اذاو سفنلا ةوبش مق كلذب نودصقي مهسفنآ نوع وج ةفئاطو , بسح
 ىقاثلا لوقلاب قال وهو هيلع ثيدحلا ليزنتل ضرعتي مل هنكلا « حیح وهو

 کم لک الا سا ۳
 : رثلي هلا لوسر لاق » لوقي فيج اأ تعم“ رقألا ن ىلع د را 5 وآ اشو - ۸
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 لاق ٠ ةف یا نع ررقألا نب "ىلع نع ردوهنم نع رج خا ب ىبأ نب نا یر بس ۹

 : کم انأو لك ل ۽ هع حر لاقف « هلي یبلا ربع تنک +



 ه١ 0۳۹۹ ۰۳۹۸ ثيدلحلا

 (رعسم انثدح ) هلق ۰ حرص یمن هيف تأي مل هنال هب مرحي مل ااو ؟ هکحام ىأ ( اتکم لک الا باب ) لق
 یا ناکف « ىروُلا وه نایفس انثدح و لاَ من ىبأ نعدمأ هجرغأو « م ىبأ نع ىراخيلا هجرخأ اذك

 یعداولا ميلا نوكسب ىلادمملا ةيواع» نب ثراحلا نب ورمع نبا ىأ ( رقالا نب یل نع ) هلوق ۰ نيخيمش هيف می
 نع نايفس ةءاور ىف ( ةفيحج اب تعم ) هلوق ۰ ثيدحلا اذه یوس یراخبلا ىف هلامو « ع بجا دنع ةقث وکلا

 نوع نع رق الا نب ىلع نع ثيدحلا اذهل ةقر ةياور نأ حضوب اذهو « ةفيحج ىبأ نب نوع نع» رقالا نب ىلع

 ىبأ نم هل هعامسإ رەسم ةياور ىف رقالا نب ىل حيرصتل دیناسالا لصتم ىف ديزأا نم هيبأ نع ةفيحج یآ نبا

 هتيثو ةفيحج ىنأ نم هعمس وأ « هابأ قل مث هيبأ نع الوأ نوع نم هعس نوک, نأ لمتح و . ةطساو نودب ةفيحج

 ال هدنع لجرل لاقف د هظفل و ارصتخم ايبس هل اهدعب یا قبرطلا ىف ركذ ( اًمكتم لك آ ال نا ) هلوق ۰ نوع هيف

 ناكو . ها غلبأ لوالاف نا ىف امأو « تاوئالا ىف لوالا نم خلبا یا ظفللا : یامرکلا لاق « .ىتم انأو لك ٣
 لاق نسح دائساب یارطااو هجام نبا دنع رس نب هللا دبع ثبدح ىف روكذملا ىبارعالا ةصق ثيدحلا اذه بس

 لو اع رک ادبع ىناعج هللا نا ل اف ؟ ةساجلا هذهام : ىلا رعأ هل لاقف « لک اب هيتيكر ىلع ا4 ةاش للي ین :ال تيدهأ و

 یرهرلا نع بوب قبرط نم ركذ مث مث . هلل امضاوت كلذ ملي ینلا لعف انا : لاطب نيا لاق . ادينع !رابج ىلج

 ىلا راظذف لاق < ايد کام وآ بین ادیع نوک: نآ نيد كريخي كبر نا : لاف | ماف ا ؛ ۸ كلم رل دلي بینا أ و لاو

 « لضعم وأ لس اذهو :ها اكتم لکا اف لاق . این ادہع لب : لاقت حضاوت 58 هيلا اموأف هل ربش تسل اک لارج

 کف ۽ ثدخم سایع نبا ناک : لاق سابع نب هللا دبع نب دع نع یرهزلا نع یدمب زلا قيرط نم یاسناا هلصو دقو

 « طق اكتم لک اب 2 ىنلا ىؤرام م لاق صاعلا نب ورع نب هللا دبع ثيدح نم دواد وأ جرخأو . هوم

 « كل و-رو كديع یا موللا : لاتف عزن مث ةر الا اک دم مس ینآ لکا ام , لاق دهاجم نع ةييش ىنأ نبا جرخأو

 نیهاش نبا جرخأ دقف , ورع نب هللا دبع اهلع علطا ام دهاجم رثأ ىف ىلا ةرملا كلت نأب عمجا نكميو « لس رم اذهو

 یا نا د سأ ثب دح نمو « هاون اكتم لک ای هل ی زا ىأر ليزتج نأ » رای نب ءاطع لسم نم هخسان ىف

 ىف نكمتب نأ : ليقف ءاکتالا ةفص ىف فلتخاو « كلذ دعب اًءكتم لكأب لاك تم لک الا نم ل ایرج هان اذ يَ

 « ضرالا نم ىرسيلا هدب ىلد دمتمي نأ ليقو « هيقش دحأ ىلع لبع نأ ليقو « ناك ةفص ىأ ىلع لك الا سولجلا
 ینلا ءاطولا ىلع دمتعملا وه لب كلذک سياو ؛ هیقش دحأ ىلع لك الا وه ءیکتاا نأ ةماعلا بسحت ىباطخلا لاق
 لك ۲ال ىناف , ماعطلا نم شک“ نم لءف لک الا دنع ءاطولا ىلع اشکتم دمقأ ال ینا ثيدحلا ىنعمو لاق , هتحت

 وهو» ةباور قو « عقم وهو ار“ لكأ لب هنا د سأأ ثيدح یو . !زفوتسم دمؤأ كاذلف دازلا نم ةفليلا الإ

 دموي نأ "ا ینا رجز : فيعض دنا یدص نا جرخا و « نگدتم ريغ هكرو ىلع سولا دارلاو « زفتحم

 ةهارك ىلا كلام نم ةراش) اذه ىفو : تلق . ءاکتالا نم عون وه كلام لاق « لك الا دنع یرسیلا هدب ىلع لجرلا

 دحأ ىلع لیلا هنأب ءاکنالا ريسفت ىف ی زوجلا نا مزج و . ام يوب ةفصب صاخ الو اكتم هيف لک الا دعيام لك

 لآ ىلع لیلاب هاکتالا رسف نم نآ املا و ىف رب الا نبا کحو . كلذ ىناطخلا ر راکت ال تمل 00

 فاتغاو ۽ 4 ىذات اعدو اياه هغيسي الو اله.« مامطلا ىراجم ف ردح: ءال هناب بطلا بهذم ىلع هلوأت نیما

 هريغل هركي دق : لاقف قويبلا هبقمتو , ةبوبنلا صلاص | نم كلذ نأ صافلا نبا معرف اكتم لک الا كح ىف فاسلا



 الإ لکالا نم هعم نكمتيال عنام ہرا ناک ناف لاق « مجعلا كوم نم ذ وخأم هلصأو نيمظعتملا لعف نم هنال اضيأ
 ىلع مهند كلذ لمح ىلا راشآ و ؛ كلذك اولک | مهنأ فلسلا نم ةعامج نع قاس مث ؛ ةمهارك كلذ ىف نكي مل اًمكتم
 نب دمو ىنالسلا ةدسع و دیاولا نب دلاخو سابع نبا نع ةبيش ىبأ نبا جرخأ دقو . رظ لما ىفو ؛ ةرورضلا
  بحتسلاف لرالا فالخ وأ اهورکم هن وك تی اذاو « اقلطم كلذ ذاوج ىرهزلاو راسي ن, ءاطعو نيديس
 هجرخأ ام كلذ ىف دروام ىوذأو , ةهاركلا ةلع ف فلتخاو ؛ لقبا لك أ امجطضم لک الا ةهارك نم ىلارغلا یثتساو « یرسیلا ىلع سلجيو ىلا لجرلا بصنپ وأ « هيمدق روپظو ةيتكر ىلع ايئاج نوکب نأ لك الل سولجلا ةفص
 كلذ ىلاو « مهوطب مظعت نأ ةنازع ةءاكنا اولكأي نأ نوهركي !وناك » لاق ىعخنلا ميهاربأ قب رط نم ةبيش یا نا
 نم ريالا نبا هلا راشآ ام كلذکو . رهاظ هيف ةهاركلا هجوو « دمتعملا وهف رابخألا نم هيف دروام ةيقب دیشب
 لعأ هللاو بطلا ةبج

 "یوم ىأ ( ذی لجو ءا ) ىلامت هللا لوقو «ءاوشلا اإ - 6
 نب ةمامأ ىبأ نع ”ىرهزلا نع رمعم ان ربخآ فسوب نب ماشه انث دج هللا دبع نب لء او ل ۰ ¢ 71 ا اا ۳ 9200 5

 «لك أيل هبال یوهآف « یوشم بب ی ىنلا ىنأ » لاق ردیاولا نب رفاخ نع سابع نبا نع لبس
 ؛ يوق ضرأب نوکیال ةئكل و ءال : لاق ؟ وم مارحأ : للاخ لاقف . هدي ”كسمأف  بض هنإ : هل ليقف
 ١ فون ربعي » باهش_ نبا نت "كلام لاق . « رظني هيلي هللا كور و لاخ لك أف . هفاعأ یذجأف

 ف اذڪ ( ذینح لجعب ءا لامت هللا لوقو ) هلوق . فورعم دلابو ةمجعملا سکپ ( ءا رشلا باب ) هلوق
 « ىمخرسلا ةياود ىف ىوشم هلوق تبث اذک ( ىوشم ) هلوق ٠ یتأیس اچ, ءاج نا د ةوالتلاو لف قبس وهو لصالا

 ىأ (ذين-!لجعب ءاچ نآ ثيل ۵ 0 ىلاعت هلوف يف لاق ةديبع نآ ریس وهو « یروشم ىأ » ظفلب ىلا هدووآ
 نبا نمژ.ع هلثم ىروألا نايفس نع هينم نب بهو نع یرطلا یورو . لوتقم ى ليف لدم ىوشملأ وهو ذونحم
 قرط نمو:؛ جيضالا یوشلا ذينملا دهاجب نع جیم ىبأ نبا قيرط نمو « جيضن ىأ ذينح لاق هذم صخأ سابع
 « ةاجملا ةراجحلا ىأ فضرلا ىف یوشلا ذینا : لاق یدسلا قإ رط نمو ؛ هلم نا ناو كاحضلاو ةداتن نع
 نب رمش قيرط نمو . ةفمللا بحاص لياخلا مزج هب و یرخآ ةرج نم صخأ اذهو ؛ هوك كاحضلاو دها# نعو
 فنصاا ركذ مث. معآ هللاو ىرخأ ةبج نم صخأ اذهو « یوشپ نأ دعب ءؤام رطقي ىذلا لاق ذينلا : لاق ةيطع
 . لات هللا ءاش نا جابذلاو دیصلا بانک ىف امحرش ىتأيسو « بلا ىف دياولأ نب دنا ةصق ىف سابع نبا ثيدح
 ولف ايض هنوكل الا عنتم م مث لك أيل ىوهأ علي هنآ ةبج نم رداظ ةجرتا یا ذخأ نأ ىلإ لاطب نيا راشآ و
 نم جابذلا ف الوصو» ىتأي (ذونع بضب بارش نبا نع كلام لاقو ) هرخآ ىف هلوق . لک ال بض ريغ ناک
 نالا نم ٌةريرحلاو . لا نم رز : را لاق . ةريزطتا بيساو -- ۵ ۱ كام قرط

 لب "دوم یتربخآ لاق باش نبا نع لو نع ”ثيللا از رخ 7 ù 2 ین ~~ °



off ۵۱۰۱ ثيدحلا 

 ا هنأ - راصنالا 7 نو ار دهش 3 دا باسصا ن ناکو كلام نب , ناب ع "نآ » یراصنالا عیرا

 "لاس ”.اعمألا تناک اذاف ¢ ىوقل لا انأو 6 یرعت ترکنآ ىلإ « هللا 00 لاقث هلي نا لوسر

 ف یصتف ینأت 31 ةلوسراب تددوف ٤ مه صاف دجسم ینآ نأ مطتسأ / ¢ مهاببر یاب , یذلا یداولا

 مفترا نیح رکب وبأو هَل هللا لوسر “ع اددن : نابتع لاق . هلا ءاشنإ لمفأس : لاقف . سم هذ اف یی
 ےس م 2 ۱ هه ےس 00 ضب ی سرس 1 ۰

 نم لص نأ بحت" بأ : ىل لاق مت « "تببل لخد ىح نیل نيلي لف « 4 تاذأف قب بلا ناتا « رانا

 ىلع هانسحو راس 0 نیتهکر لصف اصف , بكف 7 ماقف « تيبلا نم ة ةيحان ىلإ "ترشأف ؟ كتيب

 كلام نبأ مه ”لئاق لاقف ۰ | وهمتجاف 0 دلع وود رادلا لمأ نه "لاجر تملا ف باژف ¢ ۹ ۳ رریزخ

 نا | ها 5 9 ےل 9 ل یا 5 رپ
 : لاق هارت الأ لقت ال : رم ىدلا لاق ٠ هلوسرو هللا بح ال « قفانم كلذ : ممضمب لاقف ! نش عدلا نبا

 . نيقف ال ىلإ هتحيصنو هَهِحَو ىر ااف : اغلق لاق .رعأ هلوسرو هلا : لاق ؟ هلل هجو كل ذب ديرب هللا الإ هلإ ال

 كاع من: ربابش نبا لاق . « هللا هجو كلذب ىي هلا الإ ]ال : لاق نم رانلا ىلع مرح هللا ناف : لاقف

 هند صن ۰ دوم شپدح نع مارس نم ناکو 6 ےل اس یب "زحا يراصنألا دمتم نب نیصأنا

 قيفدلا نم ذخترام ىف هار ةنك اسلا ةينانحتلا دما و ةروسکم یاز مش ةحوتمع ةمجعم ءان (ةريزخلا باب) هلق ۱ ۱

 : یرهوجا هعبت و یا لار 5 محشإ طاع قواد : سراف نا لاقو 1 ىربطلا ها ممم قرأ هئكل ةديصولا همه ىلع ۱

 یہ م اف نک 1 ناف , قيقدلا هيلع رد جضأ داف ريدك دام هيلع بصاو اراؤص عطيف محللا لو ور نأ ةريزألا

 نا رھ 1 رضا لو | هلوق ۰ مدر قید نم ءاسح ليفر 0 خرطي 9 ةلاخ لا لال نم ىنهإ قم ليقو ¢ ةديصم

 لامهالاب ی ( ةريرحلاو« ةلاخإلا نم ) ماجالاب ىمي ( ةريزخلا ) هلوق ۰ دومشلآ ثدحا یوفللا ىوحنلا ليمش

 « فورعلا وه اذهر نبالا لدب قيفدلا نم لاق نکل ٠ ميلا وبأ هي هماع هقفا و رضالا هلاق ىذلا 8 نم )

 3 نابع ثر دحح فئنصم لا ركذ م . . مع ءأ هللاو اهتيفصت ةد ضايبلا ىف نالا 4 شا اهنأ نبللا یعم نود 6. نآ لمنو

 ء ةالصاا پاتک ل اوآ ىف توپلا ىف دجاسلا باب ىف ىفوتسم هحرش م دق دقو , هتيب ىف فب ینلا ةالص ىف كلام

aلك أيا هل هانعنص ريزخ لج ال الزم نع عرجرلا نم هانعنم ىأ « هانعنص رز ىلع ی  

 نم اردب دوش نم لب ینلا ب او ند ناكو كلام ن نابتع نأ یراصتالا عیب رلآ نب دوم فربخآ ) هلوق

 وه و ۾ نابنع نعد خسنلا ضع! ی ذ نأ یامرگنلا لو 0 ةدمتعلا لوصالا ىف ق اذك( لر ىنلا ىلا و

 ًاماظعو ايارت م منکو متماذإ نا دمي ر) لات هلوقک اديكوت ةيناثلا ءنآ, نوكت نأ وهو هجو لوألا و : لاق حضوأ

 | نکدل ¢ لاق اک مصيف تضرتعا ءايشأ امم امو 0 ب ىنلا ىنأ نابتع نا ريدقتلا ريصوف : : تأف٠ ( نوجرخ عنآ

 نابتع نإ لاق ول ام فالذي اذهو « ارکردآ ام ةصق رکذ هن ال السم ن وكيف عیب رلا نب دوم دنسم نم هنأ هرهاظ قبب

 ۱ نم حضوأب كلذ ناب ىضم دقو , نر ىنلا یا هنإ نامتع نع لاق ولام ىواسإ هناف علم ىنلا تيتأ لاق كلام نبا



 ےس )»)»-_»هصسس»»س»سجس_جس»ب.»ث. م تت ةعمط الا باتک - ۷۰ ۵

 نع نیل نبا لات و « كلذ ىلع قااو لو ةمجعم داضب هاور ىءإأةلا نأ :الصاا ف تمدق دقو ؛ رغم نیم«

 نيضحلا لغدأو ءار هرخآو داضاا 9 ةلم ما اب ق” ريضحللا هعماج ىف یراخبلا لحد : لاق نارع ىبأ خیشلا

 ناف « هلاق نم روصق اذهو « ىراخبلا هل جرخ مو ريض- نب دیسال جرخآ السم نأ ىلإ كلذب ريشي نونو نیتلمهب
 عض وم ريغ ىف هدنع هركذ عقوو هدع قاع هنکسا ال وصوم هتیاور نم ىراخرلا هل جر ناو ریضح نب دیسآ

 ۵و نو و نيتلمرع نيصحلا سدألا اءاو نوذلا قي رفت لجأ نم سالب املق هنأ ىلع ؛ هب امك ىف هلاغدإ ىفأ قبلي الف
 نب نیطح وهو لسم هل جرخأ دحا و وهو « ةمجرم داضإ ید هلام نيضحلاو 0 ءابًالاو ىنكلاو ءاسالا ف ةعاج

 سیل ىسإ اقا لاق : لا لیصالا هيلا فاضأو ضارع كلذ ىف ىعباقلا مو ىلع هيأ دقو« ةيدص هل ناساس وأ رذزم

 مو وهو هلصأ ف هدف لیصالا ت دو ۶ اذگو : ضايع لاق « دم ۷۸ نیا یوم ةمجعملا داضلاب یراخبلا ف

 نأ نيد ال فرم لا قوف ةطقنأأ نال 6 قە سیا لیصالا ىلا هيس امو 5 ها لمم ناصر ةعاجلل م باوملاو

 ام وهو اولاق « هيلع "یرق اذک : ىثقولا دیا وبأ لاق یتح هب حصفأ هناف ىنباقلا فال لصألا باک نم نوكت
 لعأ هاو

 «نمسلاو طفألاو را 'ىتلأف « ٌةيفصب رقم ىلا ىتب » نأ تعم ليم لاقو . طقألا ساپ - ۱٦

 « أسيح د ىنلا ”منص 2 س نع ورع یبآ ی ورع لاثو

 ا ضر رابع نیا نع رديعس نع ررشب ىبأ نع ةبعش انئدح مهار نب ”ملسم اگه = ۲
 م مارح ناك ون« هتدثام ىلع بضلا عضو تب اطقأو ابابض و یبلا ىلإ یلاخ تله » لاق امهنع
 1 » قلا أو ”نبللا "برشو ¢ عضو

 هديز ج رختساا نا نيج ودو؛ لمم ءاط اهدعب نكست دقو فاقلا رک ةزمحلا هع ) طقالا باب ( هلوق

 .« قثرلا نخلا باب » ف ال وصود مدت )ا دیح لاقو ) هلوق٠ هريغو « رطفلا ةاكز باب » ق هريسف" مدقت دقو

 هلصرو ىذلا عضوملا تما و . علم نکا روك ذلا باول ق اضيأ مدت ( سآ نع ورع ىبأ و ور لاو ) هلوق

 قأسو ءانبل و اطنأ و ابابض ىنلاخ تدهآ » هيف هلوقل بضلا ىف سابع نبأ ثيدح نم افرط ركذ مث , هحرش عم هبف
 خابذلا ف هوش

 ريمّشلاو یا یا - ۷
 لاق چ ی لص نع مزاح ىلأ نع نمر ليع ی "بوقمی اح ريكس ù یي شرم — ۳

 نم تاَّبَح هيف لمجتف « اه ودق ىف هلمجتف قالا 1 وصأ ذخأت زوج انل تناك« ةعججلا مويب حترفنل انك نإ »
 "لیفت الو ىدفتن انک امو ؛ كلذ لجأ نم ةءججلا مويب حرفن انکو ؛ انيلإ هتبگرقف اهانرز انبلص اذإ « ريعش
 « دو الو "محش هيفام لاو « ملا "دم وا



 هآة ة(.6 - (٥ ۴۳ ثيدحلا

 فنص هنمو , دیکلا ددل لیلح هيف ,فورعم لقبا نم عون ةلمباا نيسلا رسكب ( قاسلا باب ) هلوق
 ردق ىف قلسلا لرد مه عنصت تناك ىتلا زوجءلا ةصق ىف دم ن لمس ثیدح فصال رکذ 2 . نطباا لقعي دوسآ

 ىراخبلا هقرف دقو « ناذثتسالا باک ىلع هنم ءىثب ليحأو « ةعجلا باتنک ىف هحرش مدق: دقو « ةعا موي

 «كدو الو محش هيفام هللاو و ثيدحلا رخآ ىف ةداب زلا نم انه عقوو ٠ مزاح نآ نغ ناسغ ىلأ ةءاور نم نی دح ۱
 اهدعب ءارلا نوك-سو نيعلا حتفب قرعلا ناف « هةرع نع اضوع ىأ هترع نوكري قلسلا نأ ةءاورلا كلت ىف مدقنو
 محش هيف نكي ل هنأب ةياورلا هذه ىف حرص دقو « قار وهف مهل هيلع نكي مل ناف « محللا ةيقب هيلع مظعلا فة
 ىلع معآلا فاطع نم محلا ىلع هفطعو « ىنعمو انزو مالا وهو فاك اهدعب ةلرلا و واولا حتفب رهو « كدوالو

 مهل ىلاعت هللا حتف نا ىلا ءىثلا ةلق ىلع ربصلاو داصتقالا نم هيلع فاسلا ناك ام ثيدحلا فو . لعا هللاو صخالا
 اعروو ادهز ةردقلا عم نودلا ىلع رصتنا نم مود > ام تاحایلا ف طسبت نم م  ةمظما) حرتفلا ۱

 محال رلاثقاو ¢ شونلا ساب -_ ۱۸

 يمر سابع نا نع دمع نع بو انثدح او ان لح باع ولا دبع ن شا بع اشم otk مث ٠

 » ًاضوتي لو ىلإ صف ماق 9 ۰ اننك بلي 1 و ن » لاق اء نا

 ردق نم e ُب ینا “رشا » لاق سابع نبا نم ةمرکع نع مصاعو بو نعو - ٥

 «ًاضوتب و لص مث « لك ف

 ىم امهو « ةلمبم وأ ةمجعم نيش اهدب ءاحلا نوكسو نوذلا حتفب شهلا ( محللا لاشتناو شهنلا باب ) هلوق
 اذه ةمجعااب ليقو « هريغو مظعلا نع هتلازاو جفلاب محللا ىلغ ضبقلا وهو « ىرهوجلا مزج هب و یمعالا دنع

 حرش » ىف اذخيش لاق ۰ لک الا دنع هرثنو محللا ىلع ضبقلل ةلمهااب سونا ليقو « مفلا مدق هل وانت ةمبلاب و
 راص *ىنه لاقبو « ةءايمو ءانه دشآ ىأ !مآو ما هنوکب هللع هناق « داشرالا ىلع لو# هيف سالا « ىذمرتلا

 نيكسلاب محللا عطق نع یهنا تبثپ ملو : لاق , امنع مضتیو ةدملا ىلع لقثيال نأ وهو ایم راص ءىرمو اثینه
 رضح مل اذإ اذكو « نیکسلاب عطق نسااب هشجن رسع اذإ اك محللا فالقخاب فاتخیف ء فتكا نم زلا تبث لب
 لاقي « عالتفالاو عطقلاز لرانتلا ةمجملاپ لاشتنالاو ٠ دآ تاو ىنأتلاو ةلجملا بسح فاتخ اذکو « نيكسلا
 ىف لمعتسيام شک او , هيلعام تکرتف اوضع كديب تذخأ اذا محللا تاشن و  هنم هتجرخآ قراا نم محللا تلشت
 لوانتا لاشتنالاو « شلل عم لادتنالا رکذ : لرعاعالا لاقو « اليشأ محملا یمسیو « جضني نأ لبق محللا ذخا
 ءىش ىف حقب ملو « لاشان الا دعب شونلا نأ هلصاغ : تلق . محللا نم لوانةي ىتح اشم ىمسي الو « جارختسالاو
 ىذلا محللا لوانت یآ ا2 قروبات ثيح یم اب هركذ ااو شهلا ظفاب ىراخبلا امبفاس ن ذاا نيقيرطلا نم

 ىف هركذأس ىذلا ثيدحلا فيعضت ىلا ةجرتلا هذبب راشأ یراخبلا لعلو « مدقت اك شهنلا وه اذهو « همغب هيلع
 عقوو « نيريس نيا وه ( دم نع ) هلوق . نیکسل اب محللا عطق نعد ىهلا ىف اذه دعب ىذلا بابلا لي ىذلا بابلا

 قیس :تأق .رمع نا نم الو سابع نبا نم عام نب ريس نبال حصل : لاطب نبأ لاق , ىليعامسالا ةباور ىف اب وسنم

 یرابث من 0 ٩ جاب س ۴



Îةفعطألا باتك 6  

 ۰ اغلب : لو « سايع نا ن٥ ن ریس نب دم عمسٍ مل : بأ نع دجأ نب هلأ دبع لاق اذکو « نيعم نب ی كلذ ىلا

 .راتغا مايأ هيّقل « ةمركع نم ابمع اإ سابع ن هللا ديع نع نب ریس نب دنگ ثيداحأ : ةيعش لاق ىنيدملا نا لاو

 داتءاو . ها ةمركسع نم هم < سابع نبأ نع تبث » نب ريس نبا لوقي ءیش لک : ءاذسا دلاخ لاق اذکو : تاق

 نب ريس نبا نيب ةمراع لوألا ف لعد عابطلا نبا نأ تركذ دقو ؛ ىلاثلا دنیلا لع وه امن نتا اذه ىف یراخیلا

 « سابع نبا نم عم مل نيريس نبا نأ نم ترک ذام ىلا ىتاثلا دنسلا داراب راشآ یراخبلا ناکو « سابع ناو

 عابطلا نب ىسدع نب دم قإرط نم ليعامإلا هجرخأ دقو , ثيدحلا اذه ريغ سامع نبا نع ىراخيلا ىف هل امو : تأق

 قسم ام ىرخألا قی رطل اب هشیجم هدنع حص ام إو « ةمركع سابع ناو نب ريس نب دمج نيب .لخدأف ديز نب دامح نم

ع راسب نب ءاطع ةياور ق ( افتک لب هللا لوسر قرعت ) هلوق ٠ هعمس ىذلا هجولا ىلع هدروأف
 اک شابع نبا ن

 ةي دج ب ینلا قأ» سابع نبا نع ءاطع نب ورع نب دم قيرط نم ملم دنعو « افتک لكأ د ةرابطلا ىف مدقت

 وه ) بوأ نعو) هلو ٠ هن لكأ ام رادقمو محللا ةرج نييعت تدافأف ثيدحلا « مقل ثالث لكأف مملو زی

 لضفلا قرط نه« جرختسلا و ىف مع وبأ هدروآ كفو, قاعم هنأ معز نم أطغاو 6 هلق ىذلا دئسلا ىلع فروطعم

 دنع ثيدحلا نأ هلصاح « روکذلا دنسلاب هيف ىراخبلا خيش باهولا دبع ن هقا دبع وهو ىجحلا نع بابحلا نبا

 مصاعو ةم نع هنع ىقاثلاو « لوألا ظفللاب نی ریس نبا نم اهدحآ : نيظفل ىلع نبدئسإ بوأ نع فيز نب داح

 هلصو,: ليعامسالا لاق « رانا تسم ام ءوضولا باميإ كرت ودو دحاو نیر دولا دافمو , ىتاثلا ظفللاب لوحألا

 لم هل-رأ و « ديز نب داح نع ماك ىضوحلاو ناليغ نب یو مراعو لصولا ميهاربا نب دحأو دايز نب مدارا

 لسراو اولصو دقو ظفحأ و رثکا مهنال قاتا حيحص هلصر و : تاق . سابع نبا هيف ركذي ملف باسح نب ديبع نبا

 لا هللا و : دب ز نب داح نع یھ نم ريغ نورخآ هلصو كقو , هيلع مه اف

 دضملا قرعت اپ - ٩

 انثدح ین دل مزاح ونآ ان الح حیلف اندح رع ت نام ینژدح لاق ین ن دغ نشرح - ٩

 «..ةكم وحن 9 “بلا عم انحرخ 3 لاو هيبأ نع دات ىبأ نب لا دبع

 ةداتك فا ْن هللا دبع نع مزاح ۳ نع رفعج نب "رج ايثكدح هللا دبع نب زيزعلا ع گر سس ۷

 الورود کم قيرط ىف لزم ىف هلل "ین باعا نم لاجر مه اسلاج اموب "تنك » لاق هنأ هيبأ نع ىلا

 لک فصلا لوغشم انأو «ایشحو ًاراح اورَصِ أف - م رع” ”ريغانأو قوم رحب موقلاو « انامأ لزان يم هللا

 تيتو اتر من هج راف سرا ىلإ تةق « هنرصبأف اف « هترصبا ىفأ ول اوبحاو « هل ىنون ذوب لف

 تازف تبضفف ٠ ”ىشب هيلع كنيم ال هاو ال : اولاقف “ حم رلاو طوسلا ىنولران : مه تلف « "حم را و طوسلا

 وك منا مث“ هتولك أي هيف اوعق وف « تام دقو هب تجر گم( هترتعف راجلا ىلع تد دكف ت بکر م امه ْذَخأَ

 لاقن كلذ ن انلأسف « ا ذا لور انك ردأف 6 ىعم "دما تاو ؛انخرف 6 مرح مو هاب] مرک ف



 ثيدحلا ۰4۰71 - ۵4۰٩ ۹:۷

 نب دز ىنثدحو : _رفعج "نب د لاق . 6 مر وهو ابق رعت ىح املك اف دضملا هواتف ؟ "یش هنم کم

 شم 4 دات ىبأ نع راس نب ءاطَغ نع نا

 ركذو . قارلاو فیکلا نيب ىذلا مظعلا وبا دضملا امأو « ق رەتاا ريسفت یضم ( دضعلا قرعت باب ( هلوق

 ی دملا مزاح وأو ۰ جملا بانک ىف قوئتسم هحرش یضم دوو « یثحولا راها ةصق ف ةدأټق یآ ثرلح فنص)ا

 « امقرعت ی اہک أف دضملا هما رانف د هرخآ ىف هلوق هنم هدارمو « دعس نب لس بحاص رانید نب ةبلس وه هدانس)

 دنسلا ىلع فوطعم وه « |. نب دیز ىن'دوحو رفمج نب دهم لاو د هرخآ ىف هلوقو . ار اممظع ىلع قبي  یتح ىأ

 یتسنل عفدو ‹ نيدانسإ هيف  ىراخبلا خيش خيش ريثك ىبأ نبا ىأ ب نقمج نب دمحم نأ لصاحلاو . هليق ىذلا

 نب دمع ناك ناف « رفعج وأ لاق » ىموشكلا نع رذ قآ باور قو « یعمسم ريغ ۾ ر۵ءچ نبا لاق و شک لاو

 لعا هللأو . بأ ال نبا وبن الاو < ینپمشکلا ةياور تم رفعج ابأ یکی رفمچ

 نيكسلاب محلا مطل ساپ - ۰

 هايأ "نأ دما نب ورم نب ا 4 م لاق یره زا نع 01 اا ناملا وأ انث لد - ۸

 نيكسلاو اهاقرأف ¢ ةالصلا ىلإ "ییادف 0 هر ىف ماش فدک نم رع "ا ییا 90 هنأ را هم نور

 اوت و ىلصف ماق "م * اهب زبح ىقلا
 ثيدحلا ةاش فنك نمزتح مب ىلا یاد هنأ ةيما نب ورع ثيدح هيف ركذ (نيكسلاب محللا عطق باب ) هلو

 ةبعش نإ ةريغملا ثر دح نم ةي الثا ناسلا باع جرخأو ۰ عطقي زن یءهمو 5 ةرابطلا باتک ىف احورشم مد دقو

 نبا لاق ؟ هادی تورت هل ام : لاقو نیکسلا حراعف « لالب نذآ ىت> بنج نم یل زح ناكو هللا لوسر دنع تب «

 نیکسلاب محلا اومطقتال د هتمفر ةشئاغ نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع رشعم یآ ثيدح درب ثيدحلا:أذه : لاطب

 دهاش هل : تلق . ىرقلاب سيل ثيدح وه :دراد وبأ لاق « سو أنهأ هناف هوشبناو « مجاعآلا عيفص نم هناف
 الإ هفرعنال لاقو اما أنهأ هناف اشم محللا اوشما و ظفاب یذمزلا هج رخأ ةيمأ نب ناوفص ثيدح نم
 نم صاع ىبأ نبا هجرخأ نكمل « فيعض قراخلا 5 نب ةيمأ وأ وه مرگلا ديغو . ها عر لا ديع ثبدح نم

 ملا عطق نع یهلاب حيرصنلا نم رشعم وأ هداز أم هيف سيل نكل 0 نسح وب ةيمأ نب ناوفص نع رخآ هجو

 ريسفتتلا ف ىضاملا ليوطلا ةعافشلا تيدح لوأ ىف عفو دقو , ىلوأ شهلا نأ ناوفص ثيدح ىف ام رثك أو نيكسلاب

 ثيدحلا «ةشمث اهنم شونف عارذلا محلب إب ىنلا تأ » ةريره ىبأ نع ةعرز ىبَأ قرط نم
 امامط 7 ینلا باع ام يسب - ۱ 6 2

 9 2 4 م
 باعام 3 لاق ةرب ره ىبأ نع مزاح ی نع شمالا نع نایفس ا ريثك نب رع اشو - 0

 « هک رب ههرک ناو « هک أمامنا نإ : طق امامط مع بلا



٠ oAةمهطالا باتک -  

 ةمنصو بامنال هلأ ةمنص نال : لاق ؛ هرکب مل ةعذصلا ةرج نم ناك ناو هرك ةقلخلا ةرج نم ناكنإ بیملا نأ ىلا

 ةدك ألا ماعطلا بادآ نم : ىووذلا لاق « عناصلا بلق رسک هيف ناف  میمعتلا رهظب ىذلاو : تلق . باعت نیيمدالا
 ىعجبالا وه ( مزاح نآ نغ) هلوق ۰ . كلذ وغو جضان ريغ قیقر ظیاغ حلملا ليلق ضماح ملام وةك باقل نأ

 ا ةرب ره یآ نع ةدمج ىلو» ی یا نع ها ةيواعم فآ قبر ط ن هم لم هجرخأ خا خيش هب هيف 0

 هطرش لد هن 'وکل مزاح ىبأ ىلع ىراخبلا مهتقاو : مزاح ىبأ نع شمالا نع ةعاجو ةب ورم نآ قیرط نم اضيأ

 وا راشأ دقو ؛ ثيدحلا اذه ىوس سم دنع هلام قدم یو زخم ةرييه نا ةدعج یوم ی واو ؛ ی ىأ نود

 کروا | لاف ی یا نع شالا نعد هلوآب درفت ةبواعم ابآ نأ ىلا هنع هچام نبا هاور مف ة ةءاش أ ن نب ركب

 كثيداحالا نم هناب ضايد باجأو ؛ ملم ید دقنتا اعف ىنطقرادلا هركذو « مزاح ىلأ نع هلوقب زهرا اذه هة. رط نم

 نأ ةياورل هدف ةللعال اذ_ه نأ قیقحتاو « لاق اذک ء اهتاع نيببو اهدرو هنأ هباتك ةبطخ ىف ىف لم ركذ ىلا ةللعملا

 ةعاجلا قفاو نأ دما امأ < اذ[.2 نوح نوکیف ی یآ ىلع رضانا ول اذه یاب ناک ام ]و « امج نيج ولا ة واعم

 « لیقف ۶ موظفحأ نم وهو ؛ شبعا باعا ة ةيقب نود ةيراعم وأ اپ ایظفح ةع ةداز نوف و مزاح نا ىلع

 « تكس ههتشإ مل ناو و يڪ یآ ةياور ىف عقو وو < بضاا ق هل عق رام لثه ىنءي ( کرت رت ههر ک ناو ) هلق ۰ . لعا هللاو

 ىف نوذأ» لکو « هريغ هيهتشيو ءىثلا ىمتشيال دق ءرملا نال « بداالا نسح نم اذه : لاطب نبا لاق  هبيع نع ىأ

 بع هيف سیا عرشلا لبق نم هلكأ

 ريعشلا ىف ۳ ساپ - ۳

 له : : دام ل ا ا ۳3 دخ لا نا |: لح می أ بدون شم مس ۰

 < هل امك كلو ءال : لق ؟ ريكشلا نولخنت منك لېف .ال : لاف؟ قلا تلي ىبنلا نامز ىف مار

 [ ۰4۱۳ : ىف فرط - ۵0۱۰ ثيدحلا ]

 نع ىهنأأ نأ ىلد ةجرتا هذسمم هسا هنأكو . هروشق هم ريطال هنحط دعب ىأ ( ريعشلا ىف خفا باب ) هلوق

 راد ن ٠ ةلس وه مزاح وأو « فرطم نب دمع وه ( ناسغ وبأأ ) ھلو . خورطملا ماعطااب صاع ماعطلا ىف خفن

 قیقدلا زبخ ىأ نونلا حتفب ( قالا ) هلوق ۰ ابمب 7 امرتم لک نوک ىف اكرتشا ناو هم رفصا وهو هلبق ىذلا ريغ وهو
 بابلا ىف ةركذو نا ةصرقك م رفع 9 ىلع ساناا رشحم و ثمیلا ثيدح فو ؛ ضب الا فيظالا وهو یراوحا

 ارم یارام» مدقنلا شا ثيدحل قفاوم وه ( ال لاق ) هلوق . هلم من مزاح یا نع رخآ هجو نم هدعب یالا

 ظفاب هدعب یذلا بابلا ىف هرك ذ (هخفان انك نکلو) هلو . هنحط دعب ىأ ( ريمشلا نولخښت ماك لبف) هل . « طا

 «یلامت هللا هضرف یتس ها هثعتبا نيح نم الخ:ٍینلا یارام : لاق ؟ لخانم مر هللا وسر درع ىف کل تناك له د
 زيلاو ؛ مورلا ار تن اکو ارج ات ماكلا ىلا ةدملا كلت ىف رفاس ناك رم هت وكل ة'ءيلا لوق اع زرتحا هنظأو

 نكي من ةثمبلا دعب امأف « مدن كلذ ىأر هنأ بير الف « هفرتلا تال آ نم اهريغو لخانملا اذكو « ريثك مدنع نا
 « ام هتمات] تلاط الو ابحتفی مل نكسا ماشلا فارطأ رم یهو كوبت ىلا لصوو « ةئيدملاو فئاطلاو 6 الإ
 ةلاخالا هنم تجرخا ىأ : لوق نأ ىلوالا « هتلب رغ ىأ قیقدلا تلخن : ىنامركلا لوقو

 نواک أب نو ملي ىبلا ناكام تسيب - 7



 ۵۹ ۵4۱۱-۱1 ثيدحلا

 یی نع یدل نامع ییا نه یو ربا ,سابع ن رع دیز نب "ها اد دح نامنلا وآ اشو - ۱
 تا رم م هو < ىناطعأف م ا میس ناسنا ل رع ا نيب 2 دالي ی يلا 2 ره

 خام 2 تالش 1 ام لإ عأ رم ةرک * نوي نكي م 0 ¢ ةن نهادحإ

 1 م 9۸4۱ و ۱ 5 هاقرط - ۰۱۱ ثيدحلا ]

 لاق دعس نع سيق نع لیماعا نع ةرعش انثدح ريرج نب اھو انثدح دع نب وللا دبع ارم - ۲
4 

 مامان دحا من مضب ىح - با "1 لا رو الإ "مامط اذلام « ب ءىنلا مم عبس عباس ار

 » 08 و ريخ « مالسالا ىلع فر ع اوج ا 3 * ,ةاشلا

 تاققا دم نب لهم تا و لاق مزاح ىأ نع بوق الح رديعس نت شرم - ۳

 .هللا هضبق ىح هللا ها نیح نم ق ب ٹا لوسر ی رام: لپس لاقف ۳ قلا هل ها ك
 نوح نم م یک فا لوز یأرا م ؛ لا ؟ خادم قو ها رلوسر رو تناك له : تلف لاق

 تاتو هنحطت E لاق ؟ لون ريغ ریمشلا "نولک ات مک فیک ٠ تلق لق لا هضبق یت هللا هر

 « ءانلك أذ هان رب ی مب امو « راط ام ”ريطيف

 نعد هی دیم نع ءبئذ ىبأ نب 9 لح واب ی مور انربخآ يه ربا نب قاحسا ی هم 28

 0 جرخ : لاق لک اب نآ یی 6 هو دف ی هاش مهيديأ نیب _موقب 0 هنأ هنع "نا "یفر ةريره يآ

 < ريمشلا زبلنا نم ميسي ملو ايندلا نم هب ها

 ن سا ن٣ وات ٠ نع ی وب نع أ ES ام ای رخ دوس أ نب هلا بع ام سس 6

 ىلع : داتقا تاقف ۰ قق سم“ 4 ال ا الو « تاوخ ىلع 85 " بلا لكأ ام » لا كلام

 < رتسلا ىلع : لاق ؟ نواك اب ام

 Lye 81 یر ةشئاع نع دوسألا نع مهار نم روصتم نع ريرج انثدح 551 شم تب ۰:۱۹

 « ضبق ىتح عاب لایآ ثالث را مامط نم ةنيدملا مدق "ذنم علت دع لآ مسيدشكام » تاق
 [ 3404 ىف هفرط - ۰4۱1 ثيدحلا ]

 ثر دح لوالا : تیداحأ ةتس هيف رکذو « هب هنامز ىف ىأ ( نراك اب هباحأو مع ىنلا ناک ام باب ) هلوق

 نم تدش » ةياورلا هذه ىف هلوقو  بطرلا و .اثفلا باب د دمب باب ىف هحرش فایسو « رغلا ةمسق ىف ةريره ىنأ
 هسفن غضملا وه وأ خضع ام وه ةمجعم نيغ فلالا دمو ةمجعملا داضلا فيفختو سکت دقو ملا حتفب « ىغاضم



 ةمع 9۱ باتک- ۷۰ ۱ ۳

 ۰ « یسرضل نهدشأ یه و ظفلب باوا دعب فاشن « كلملاك ال ةخضم لاطف ابغض٠ دنع ةوق اف یناک ابا هدارمو
  حرش ىف عقوو , صاقو ىبأ نبا وهو دعس نع مزاح ی نبا وهو سبق نع دلاغ نبا وهو ليعام“ا ثيدح ىناثلا

 « شحاف طاغ وهو < ةدابع نب دعس نب سیف هءهوت 4Se هبآ نع دعس نب سلا نعد نا نا هدبت و لاط, نا

 نغ لسم ةياور ىف عقوو « ادعس تمم“ و مزاح ىنأ نبا وهو سيق قبرط نم دعس بقان» ىف في دلا ىنعم دقف

 مدق ىلا ةراش] هيف اذه ( تلي هللا لوسد عم ةعبس عباس ىنتيأد ) هلوق ۰ « صاقو یآ نب دهس تعم و سيق
 وبآ نیدوکذلا ةعبسلا نأ ةثيخ ىبأ نبا دنع عقوو « بقاذملا باتک نم هبقانم ىف كلذ نايب مدقن دقو « همالسإ
 ءاعدب ةعبرألا مالسإ ناكو ؛ صاقو فآ نب دعسو فرع ن نجرلا دیعو ريبزلاو ةثراح نب ديزو ىلعو نایعو ركب
 الا ) هلوق ۰ ثعبام لوأ مع ىنلا عم ادسأف ةثراح نب ديزو ىلع امأو « ةثعبلا لئاوأ ىف مالسالا لا مغ ركب یا
 هاضغلا رک هب دارملاو « كلذ ريغ ليقو اهبمضب ىناثااو « ةدحولا نوكسو ةلمرملا حتفب لوالا (ةلبحلا وأ 2 لا قرو

 كثلاثلا . ىلاعت هللا ءاش نا قاقرلا باتک ین هطسب یأاسو رجشلا قورع دارلا لمقو « اس وألا هبشیوهو نیمساا رو
 ىأ ةليقث ءارو ةثلثع « هاير“ قب امو » هرخآ ىف هلوق و « هلبق یذلا بابلا ىف مدقن « لخانلا و قالا ف لوس ثيذح
 دعب هنغ ىلا كلذب راشأ هنأ لمخم و « زخ الو نم ريب هراک | ديري نأ لمح ( هان اف ( هلوق ء ءاملاب هانألب

 نيب موقب مد هنأ ةريره ىبأ ثيدح عبارلا . الوأ مضب تءاج ىتلا تاودالا نم لخاملاو . هلك أ مه ءزيخو لبلا
 كرت نم اذه سيل ( لكأي نأ أف هوءدن ) هلوق ىثلا دلاو رسکلاب ءالصااو « ةيوشم یا «ةيلصم ةاش مدیا
 شيملا ةدش نم هيف ب ىنلا ناك ام ذثنیح رضحتسا ةريره ابأ نأكو « ماعطلا لك ىف ال ةيلولا ىف هنال ةوعدلا ةباجإ
 , ةمعطألا لوأ ىف كلذ ىلا ةراشالا تضم دقو « ريمشلا نخ نم عيشي لو جرخ لاق كلذلو ةاشلا لكأ ىف دهزف
 ثيدح سداسلا . ابيرق هحرش مدق: « ةجركسلاو ناوذلا ىف سنأ ثيدح سماخلا . قاقرلا باتك ىف هل دیزم ىتأيو
 ىلاعت هللا ءاش نإ اضيأ قاقرلا ىف قأيو ‹ ةمعطالا لوأ ق هاا ةراشالا تمذقت « ریل ماعط ىف ةشئاع

 ةنيبلعلا صاب - ۴
 جوز ةشناع نع » ةورغ نع بام نبا نع ليقع نع ثیلا انثدح ريكس نب ی اش - ۷

 - اهّتصاخو اهلهأ الا - نت رفت "مل هادناا كلذل ممتجاق اهلهأ نرم "سا تام اذإ تناك انآ كلك ین
 "تعم ىف اف « اہم ناك: تلاق مث اهیلع تیبا تصف كيرا مدصأ 7 , تدیبطف تنی را

 « ناز ضعبب بهذ ٠ ضيرلل داؤنل 2 ةنيبلتلا : لوقب هب هللا لوسر
 [ ۵1۹۰ و ۵1۸٩ ىف هافرط ب ۰:۱۷ ثيدحلا ]

 نم ذختي مامط : نون مش ةنك أس ةين احن اهدعب ةدحولا رسک و ماللا نوكسو ةانثملا ختفپ ( ةئيبلتلا باب ) هلوق
 اقيقر یراک ام هنم عفانلاو « ةقرلاو ضايبلا ىف نإلاب ابدل كلذب تيم « لسع امف لمج اجرو ةلاخن وأ قيفد
 «ةحيرم ىأ مبملا مضب تيورو : ة-ارتسالا ناكم ىأ ةليقثلا لاو ميجلا حتفب « ةمجو هلوقو . ات اظيلغ ال اجیض
 نا بطلا باتک ىف ةشئاع ثيدح حرش ىنأيسو « هؤايعإ بهذ اذا سرفلا مجو « ةحارلا مبجلا سکب ماشاو



 ثيدحلا 0۱۲۱-۰4۱۸ ۵۵١

 لامت هلا ءاش
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 ديرتلا ببساپ - ۵
 ا سم سم 6 8 ةَ 4 2 1 - س

 ”ىنادملا ف نع رجلا ةر ù وربح نع 8 اخر i ان لح راشب ù ر اسم بس ۸

 ر . ۶ م هند 5 دس( 5 7 سا را ۹ ۱ ۶
 تلب ميم الإ ءاسالا نم لک و 6 ریثک لاج را نم لك لاق س ىدلا نع ”ىرعشأالا یوم یا م

 « مامطلا رئاس ىلع ديرثلا لضةك ءاسنلا ىلع ةشئاغ لضفو «نوعرف ةأرما ةيسآو « نارمع
 9 4 4 ت

 لاق ب *یبلا نع سنآ نع ةلاوط ىبأ نع هللا دبع نب لاخ انئادح نوع نب ورع اشو - ۹

 « ماعطلا رئاس ىلع ٍديرثلا لضفك واسنلا ىلع ”ةشئاع ”لضف »
 سن نب همام نع نوع نبا ادثادح_مئاح نب لوألا متاح ايأ مم ريدم نب هللا دبع اشو - ۰ ت ۾ ۶ ۳ و ۶ 5 سلا

 ۳2 o ۳ ت 2 ع 53

 لاق ۽ در اهيف ةعصق هيأإ مد ؛ طایخ هل مالغ ىلع 2 ”ىنلا مم تاخد » لاق هنع هللا یر سا نع

 "تاز اف : لاق « ریا نيب ”هعضأف هما تام لاق « اب هلا 3 ینا ل لاق « لع ىلع لبفأ و
2 .- 

 ¢ ءاب للا تا لعل

 ؛ محلا همم نوكي دقو « محلا قرع زبخلا درثي نأ وهو فرو رعه ءارلا رک ةثلثملا حتفب ( دی تا باب ) هلوق

 فنصاا ركذو . هتفرع در اذا جيضالا محالا سفن نم یوقأو عفنآ ناك اع رو « نيمحللا دو أ ديرثلا مهلاثمأ نمو
 ثيداحأ قو بقاشلا ىف امدقت دقو « ةقئاع لضف ىف سنأو ىموم ىبأ نع ىناثلاو لوألا : ثيداحأ ةئالث هيف
 یوم ىنأ ثيدح دانسٍ] ىف ىلجاو . عمرم ةجرت قو نوعرف ةأرما ركذ دنع مالسا هيلع یموم ةجوت ق ءايبنآلا
 « ديرثلا لضف رم رفت و « كانه ثيدحلا حرش مدقت دقو ‹ دارم نم ىح لمج ینب ىلا ةن ماا فيغو ميجا حتفب

 «دیرلاو روحساا ىف ةكربلاب 2 هللا لوسر اعد و ةرره فأ ثر لح نم دجآ دعا : ان مه نم صخآ هق دروو

 ىف ةلاوط وبأو ۳ ديربأاو روحسلاو ةعاجلا : ةثالث ف ةكربلا 0 هعقر نابلس تب دح ند یارظالو ( فوض هدنس قو

 قلا وط ىبأ نبا نعد انه رذ ىنأ ةباور ىف عقو هنأ ضایع معزو , مزح نب نم رلا ديع نب هللا دبع وه سلأ ثيدح

 دبع نب دلاخ انثدح » یبباقلا ركذو « باوصلا ىلع الإ دذ ىبأ قيرظ نم اندنع ىتا ةخسنلا ىف هرأ و ًاظخ وهو
 ابأ عس) هلق طايخلا فق سنا ثيذح املا . عةلاوط نآ نع د وه اعاو « فیحصت وه و «ةلاوط یآ نب هللا

 انثدح ةخسن قو لصالا ىف هيبأ ةيمستو هتيمسن یافصلا ةخسن ىف عقوو « ىرصبلا متاح نب لوشأ وه ( متاح

 ىف ثيدحلا حرش مدقتو « مسي ملةنأ مدقت ( طايخ هل مالغ ىلع ) هلوق ٠ هقا دبع وه نوع ناو « متاح نب لبشأ

 بن او فتکساو ةطومنم قاش بیساپ - 1 ۱

 یفر كلام نب سنأ ینأن انك لاق ةداتق.نع يع نب ماه انثادح ردلاخ نب "بده اشزو - ۱



ooةمعطالا پاتک - ۷۰  

 اش یار الو ؛ ناب قل یت ا ازیغر یار قلم ی زلا سا اف ۰ اواک : لاق « مق ا

 « طق هنیمب ةطيم

 ةيمأ نب ورم نب رفعج ن £ يره زلا نع 00 ارا كوع نخ من ع اشو - ۰:۳۳

 ماقف 6 ةا ماا ىلإ ٠ یگ رف 6 ام لك أف رةاش ةف نك" را ل لا لو هتیار لاق هيب نع ىزا

 « انتی لو ىلصف « نیکسلا حرطف

 ةناور قو ۰ ةط مه واش ىأر الو 0 هيفو سنأ ثول همق رکذ (بنجلاو تا ةطومسم قاش بار ( هلوق

 4ب راشاف بنا امأو . امو رق امدا دقو « ةا فك نم زا « ةيمأ ن ور ثرلحو « ةط ومسم 0 ی مشک لا

 ( هجو ىذمرتلا هجرخأ « هالصاا ىلا ماف م“ ۴ هم لک اف ا وشم اچ و ىذلا ىلا تب رق اهنا » ةيلس مأ ثمر لوح ىلإ

 تفض و یاسالاو دواد یآ مع هما و 6 عش نب ةريغملا تر لح ىلإ ةراشالا « نيك. 3 محا عطق باب و مدت و

 اذ کو ثيدحلا اذه نيب حمج : لاطب نبا لاق , هنم اچ ىل ناحم لعج - ةرفشا ذخاف ؛ یوشف بني سأف ین

 دقو € ققراا زيخلا بأب « ف مدام رکذذ € ةطوهسم قاش یار م هلا 0 سا لوق نب و ةيمأ نب ورع كثردح

 ف واسم هيف ثا ىض

 چ 2-5 ص رم

 ةرفس ررکب ىلأو للي یبال انغتص : هامسأو ةشئاع تلاقو

 "ةشنامل "تلق » لاق هيبأ نع سباع نب نحرلا دبع نع "نایفس افلح یبم نب دال اشو - ۳

 نأ دارأف هيف سانلا عاج مراع ىف الإ لذ ام : تلاق ؟ ثالث قوف ىحاضألا مو لک"زت نأ ےب ىنلا نا
 ص ص صا ام ل ا ا 7

 ۰ تکحضف ؟ هيلا 5 “اعضا ٠١ : ليق . ةرشع سخ دعب هلك أنف عاركلا من زما انك "ناو . ریقفلا ةا معطي

 اب قلع "یتح مايأ ةئالث عودأم رثرب زب نم ھل 4 لآ تلاق
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 ز A یا
 [ 11۸۷ ۰۵۷۰ 6۰۱۳۸ ىف هنارطآ - ٥٤۲۴ ثيدحلا ]

 ٤ موم دو ا انك » لاق راج نع ءاطع نع و رع نع نایفس ايث دح رد# ن هللا دبع ئكرح جب  ۰۵ wهک لر 2 5 ج ت

 ةنيدملا ىلإ مع یبنلا دبع ىلع یداا «
 ةنبيع نبا نع دم هعبات ٠ ال : لاق ؟ ةنيدملا انثج "ینح لاقأ : ءاطمل تلق و جرج نبا لاقو «  2تك 5 ےڑ ۰

 بابلا كثداحأ نه ءىث ف سال ) محللاو ماعطلا نم مرافسآ و م ویب ف نورخدب فاسلا ناکام باب ( هلوق

 اه « ایالت مودأملا ربلا زر نم عیشام 00 ةدئاع لوف یضتقم ند وأ 6 يقاملالا قيرطب متم دوی او ¢ ركذ ماعطلا



 مم ۵۲۵ - ۲۳(۵ ثيدحلا

 « توببلا ىف هئاقب] و هلوانت زارج ىلع ةلالد اّهلطم امثالث كلذ دوجو فو « اةلطم هن 3 ی امرد أم هن وک ىفأ نم مرليال
 ىبأو میپ ىنلل انعنص : ءامأو ةدناع تلاقو ) لوق ۰ مادإ لكديف لخديف معطبام ماعطل اب دارملا ن وكي نأ لمتحو
 قبسو دابجلا ىف مدقت ءامسأ ثيدحو « الوطم « ةئيدملا ىلإ ةرجما بابو ىف الوصوم ةشاع ثيدح مدقت (ةرفس ركب
 سباع وه (هيبأ نع سباع نب نمحرلا دبع نع ) هلوق ‹ةشلاع نع اهدحأ : نيكي دح هيف رکذ م ۰ ابيرق هيف مالک اا

 هركذ ىباس بطلا ةميير نب سباع هب سبتلیو « ریپک یعبات « وكلا ىمخنلا ةعيبر نبا ةلمبم مث ةدحرم مث ةل مې
 سانلا عاج ماع ىف الإ هلعفام تلاق ) هلوق ٠ ةيارر هنع مهل دجأ لو « رصم حتف دهشو ةبحص هل : لاقو سفوب نبا
 خس ثالث دعب ىحاضالا م ول راخدا نع ىلا نأ ثيدحلا اذه ىف ةقئاع تنيب ( ريقفلا ىنذلا معطي نأ داراف « هيف

 هللا ءاش نا یحاضالا باتک رخاوأ ىف اذه طب ینایسو , امنرکذ ىلا ةلعلل ماعلا كلذب اصاخ ناك ی ملا بیس نأو
 ءديدقلا لكأو محللا راخدأ زاوج نايب هيف ناف « خلا عارکسلا عفرتا انک ناو » اوق هنم ىداخباا ضرغو . ىلاعت ..

 لاو ) هلوق . ةيلاوم مايأ ةثالث ربلا زبخ نم نوعبشإ اونوكي | مهنا ثيح مدنع محللا ةلق كلذ بیس نأ تااو

 سإاع نب نجرلا دبع راپخاپ ىروألا وهو نایفس خرصآ هضرغو « یراخبلا خیاشم نم وهو د# ود ( ريدك نبا
 انادح ) راج ثيدح ف هلوق . هب ريثك نب دم نع ىلا نب ذاعم نغ < ريکا د ىف یاربطلا هلصو دقو ه هب هل

 ( ةنيبع نبا نع دحم هميات) هلوق . هتنب اک ىروثلا وه ةشئاع ثيدح ىف هلبق ىذلا نايفسو « ةئييع نبا وه ( نایفس

 انك و هظفل و نايفس نع ربع ىبأ نب یجب نب دمحم ددسم ف ثردحلا ىل عقو دقو ٠ مالس نبا وه اذه اد# نا ليق

 ( للا جیرج نبا لاقد) هلوق ۰ < ةنردلا ىلا ىدحلا مو دوزتا انکو « لزا نآرقلاو يي هللا لوسر دبغ نع لزع
 انندب مول نم لكأت ال انك و هظفلو جا باتک نم « ندبلا نم لكؤرام باب » ىف ثيدحلا لسا فنصلا لصو
 نع هتیاور ىف لس امركذ دقو « ةدايزلا هذه رکذب مو «اودوزتو اولک : لاقف ىنلا ازا صخرف . ثالث قوف

 لافآ : ءاطعل تاق د اودوزتو اواك هلوة دع لاقف یراخبلا هب را ىذلا دنا اب دیس نب ىحي نع متاح ن دمي

 دنع عقو ىذلاو ءال لاق ر ىراخبلا دنغ عقوام فال“ هدنع عقو اذک « معن : لاق ؟ ةئيدملا انج ىتح رباج

 ورع نع ىتاستلا هج رخآ كلذکو < كلذک دعس . ی نع هدنسم ىف هج رخآ خا ناف و متن راخبلا

 لو ضایع هعبت و همج ف یدیحا ةظفالا هذه ىف لسمو یراخبلا فالتخا ىلع هبن دقو « درم- نب يحي نع ىلع نبا
 لب مكحلا ینن «ال » هلوقب داراا سيل مث . هيلع تفقو امف الصأ ىراخيلا حارش كلذ لفغأو , ادیجرت ارکذب
 نع دانید نب ورمع ةياور ىف هلو ینعم اذه ىلع نوکیف « اومدق یت> مهنم كلذ رار تساب حرصي مل ارباج نأ هدارم
 اولصي یتح مهم. اهؤاقب كلذ نم مؤلي الو . ةنيدلا ىلا انهجوتا ىأ « ةايدملا ىلا ىدهلا مو دوزث انك د ءاطع
 نابوثاب : یل لاق مث هتيحضأ ی ینلا عيذ » لاق نابوث ثيدح نه ملم جرخأ دق نكل : لعأ هقاو ةئيدملا
 هنأ ةيفوصلا نم معز نم ىلع در ثيدحلا ىف : لاطب نبا لاق , ةنيدملا مدق ىتح هنم همعطأ لزأ لف , هذه مهل حلصا

 . هاب نظاا ءاسأ رخدا نم نأو « لق ولو اًديش رخدا نأ قحتسیال ةيالولا منآ نأو ؛ دم مامط راخدا زوج ال

 كلذ معز ن٥ ىلع درلا ىف ةبافك ثيداحالا هذه قد

 سیما سیساپ - ۸
 ی 1 ربع نب بلطلا لو و ره ىبأ نب ورع نع ررفعج نب ”ليعامسإ ان لح و اش - ۵۰

 ىرابلا حتت * ٩ جلال س م 1



 مو و ام ةدلط یال لب ہلا لوسر لاق , لوقي كلام نب سنا ممم أ بطن

 ۽: لوقي نأ ر تاکف ل اك تلي هلل لور مدخأ تب کف « هارو تدرب حاط ا جر

 5 لاج را 0 7 ملضو 6 ناو لاو ۲ لشکلاو زجملاو «نرلاو "را نم كب ”ذوعأ ىلإ مهلا

 اهل ىو را فيك © ا اه یخ تاب ةيفّصب لبقأو « رييخت نم اليف یتح همدخ] *لزأ لف ۱ 5 هنر هری ها ع ۹ 1 f رو

 ”توعذف یلسرا 7 3 3 ف ۳۹ "متص زا انكاذإ یت ۰ هءارو اف درب 2 ك ءاسکب وأ - ةءامعب هءارو

 املف . هبحتو انيحم ليج اذه : لاق دحا 4 ادب اذإ یتح لبقأ م اهب هكانب كلل ذ ناكو « اولك أف الاجر خرم قرم ۹ رده اف ءم تے وه ع 2 بم 8

 دم ىف ممل "كراپ مهلا . ةكم ميهاربا هب مارحام لثم اهيكَبج نيبام مكحأ ىفإ مهللا : لاق ةنيدلا ىلع فرشأ

00 1 

 ضرع 0 دقو < نمسلاو طنالار رالآ ن ره خام سيلا لصاو ۰ ىزاغملا بات ف رک ةورغ ف ةمفص ةصق

 نوكس نيتلا نبا ىحو ل 42 ىأ ماللاو ةمجعلا داضلا مه € ندا عاضو» هيف هلوقو . قيفدلا 2 تیتفلا طفالا

 هایم € یوعغ 2 هلوقو ٠ ىلاعت هلأ ءاش نا تاوعدلا باتك ىف ءاعدلا اذه حرشآ لی ز» قأيو ¢ لیااب هرسفو ماللا

 مرحام لثم» هلوقو ؛ جهلا رخاوأ ىف هيلع مالكلا مدقن ( دحأ هل ادب یت لبفأ مث ) لوق ٠ هيلا دانقسالاب خیرتسیو

 هدئاژ 6 هب و ةظفأ تسبل و ¢ هر مر>ام لاع ىأ ضفاخلا عنا بوصام € لد 00 یامرکلا لا € 9 مدارا هب

 ض فقم مانإ ىف لك الا ییا - ۹
 نب نمر ا دبع ىثدح » لوقي ادهاجم تمم لاق نابلس یآ نب فيس انث دح مين وبأ انو د ۲ 4 ۳ 9 ه7 2 ل 0 1177

 0 - ت ۳ ۳ , مو 2 < ىف
 ىأ الو : لاقو هب هامر هدي ىف حدقلا عضو الف « "يسوع هاقسا ؛ یتدنساف « ةفيذح دنع اوناک مهنأ لي ىبأ

 الو رب رجلا اوسذلت الو : لوقي و ىنلا تمم یکلو « اذه لا لزا تاک « نیترم الو ةرم رغ هه

 « ةرخالا ىفانلو ین دا ىف مه اهماف امف احص 4 ین اولک ات الو ةضئلاو بحذلا ةا قاوبرشت الو « جابیدا

 [ ۰۸۳۷ 6 ۰۸۳۱ ¢ OFF ¢ ۵۱۳۷ : ىف هقارطأ ب ۵2۲۱ ثيدحلا ]

 ىف لك لاو « اذه ىلع ةينالا نم رممتقا اذدك  ةضفلا هيف تلمج یذلا یآ ( ضضفم ءان] ىف لک الا باب ) هلوق
 طاخ اب املو بيبضنلاب ام كلذ نه ءىش هيف یذلا ءانالا ف فلتخاو , ةضفلا ءان] و بهذلا ءانإ الإ حایم ةينالا عح

 لکالا عنم ذخؤيو ؛ ةضقفلاو بهذلا ةنآ ی برشلا نع یبنآا ه.ف یپابلا ىف هفاس يذلا ةر لح ثودجو < ءالطا اب امو

 باتک ىف هيلع هسننلا ىف أيس اک لسم دنع ةد مأ ثيدح ىف درو دقو « ةفيذح ثردحل ةيسنلاب !ذهو قاحلالا قب رطب

 بيضملا و طولختا امأ ةضف وأ بهذ نم هعرم ىذلا ف اذهو 6 ار صخأ ۳ همه عملا نوكيف 0 لك ًالاركذ ةبرشالا



 هوو ؛نالإ - ۲۹(۵ ثيدحلا

 بهذلا ةينآ ىف برش نم د هعفر رمع نبا نع قهبلاو ینطفرادلا هجرخأ ثيدح هيف دروف لاعلا وهو هومملا وأ

 فوقوم رمع نبا نع روبشملا : قجیلا لاق ۾ مرج را هفوج ی رچر< اماف كلذ نم ءىش هيف ءانإ وأ ةضفلاو

 ةف ةقاح هيف حدق نم برش, ال ناكهنأ هن ىرخأ قيرط نم »2 نآ نبا دنع وهو كلذك هجرخآ م ۰ هيلع

 یه » ةيطع مأ ثيدح نم « یارطلا طضوالا » فو « كلذ هركي ناك ةنأ » هنع ىرخأ قي رط نمو « ةضف ةيضالو

 ناك نإ الإ ةجرلا یی دا قیاظ.ال : یاطاغم لاو . ءاسنلل هيف صخر مش 1 حا-فالا ضيضفت نع 2 هيأ لوسر

 ضخضفم ظفل نأب قامركلا باجاو « برشلا دنع ةنشلا عضوم ةبضلا ناف ايدضم ناك ةفيذح هيف قس یذلا ءانالا

 هب قحلي ةضفلا ةينآ ىف برشلا ند یهلاو , ةضف نم هلك اذخت. ناكاذا ام لمشي هنكل ةضف هيف امف ارهاظ ناك ناو

 لعأ هللاو « ةمجرتلا ثيدحلا قب اطيف ةءماجلا ةلملا لک لا

 ۶ ل 0 5 7 سر سم ¢ - 2 -

 لاق د لاق ی رمشالا ىسوم يآ نع سنا نع ةداتق نع هناوع وا ان الح 21 اش - ۰:۲

 8 ۳ 3 i و 2 تب

 نمواا لثمو « بیط امنهطو بياع اهم ر : ذج راالا لک نارا أ رقي ىذلا نمؤملا لثم : هو فا لوسر

 ابحر ةنام را لک نآرقلا أرقي ىذلا قفانمل مو وا و ا مير ال : ةرلا لثك ثآرقلا ریال ىذلا

 « رم اهمءأطو مجبر اهل سيل : لا لك نآرقلا ریال یا نم لثمو مامو نت

 لاق هع یبلا نع یا نع نمحرلا دبع نب هللا دبع انث دح اخ انثلح ددسم اشو ۸

 « ماعطلا راس ىلع ردیرثلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف »

 لاق ط "یبلا نع ةرب ره ىلأ نع خاص ىبأ نع ی ”للام انثادح مین وأ اشو مس ج ۲۷

 « ولهأ ىلإ لجسیلف هم نم ته 'ىضق اذاف  هتامطو "تون کدحآ "من : باذملا عمق رسا

 أرقي ىذلا نمولا لكم » یوم یآ ثر لح اهددأ 6 كثيداحأ ةا هيف ركذ ( ماعطلا رکذ باب )هلو

 . مءطلا ینمع قلطب مامطلاو « هيف معطلا ركذ رارکت هنم ضرغلا و۰ نآرقا لئاضف ىف هحرش قيس دقو « نآرقلا

 8 ۳ ةرب ره یآ ثا اح ام ۳ ۰ مام هيف ركذو ارق هماع همین یعم دقو ۵ ةشااع لضف ف سأ تب دح انا

 ك٣ا ةرمعلا باوبأ رخاوأ ىف هحرش یطم دقو « ههاءهطو هموت مدح عنع و هيف هلوق) هرکذ « باذعلا نم ةءطق

 ناف « كلذ فالغ ىف سيا دهزلا نأو « بيطلا مامطلا لك أ ةحابإ ةمجرتلا هذه ینعم : لاطب نبا لاق <« جملا باتك

 هرك اءاو : لاق . وللا و بيلا ماعطلا لكأ ىف ابيغرت م همعط ام رفاكلا هباذتو بيط همعط ام نمؤملا هيبشت ىف

 يأ ثيدح امأو : لاق . اهدقف ید سفنلا سمت الف ةداع كلذ ريصي نأ ةيشخ تابيطلا لك أ للغ نامدإلا فاسلا

 لج هلا ناو « هبر ةعاط ىلع هب ىوقي و هدسج هب مشب ماعط نم ایدلا ىف هل دبال یدالا نآ ىلا ةراشإ هيفق ةر ره

 . اينالا ىلع ةرخالا مآ هراثيإ ردقب كلذ نم ذخأي نمؤملا نکل « ةاملا ماوقل كلذ ىلع سوفنلا لبج العو

 سيل » هلوق : ىاطاذم لاق« مامطلا رکذ هيف سيا : هانعمام ةر ره نآ ثيدح لبق لاق لاطب نبا نأ ىاطلغم معزو
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 نيدلا جارس خيشلا هبحاص هيةمثو ها « همامطو همون مسا منع » تلا ظفل ناف , دیدش لوهذ « ماعطلا ركذ هيف ميك اس رس ب ج ج ةعمط الا باک ماه

 لهذي لف لاق اک وهو , هاندا الو مامطلا لضنأ ركذ ایف سيل لاطب نبا ةداوع ناف ؛ ل وهذال هنأب نآلملا نبا

 دالا باپ - ۱
 لوقي دم نب اقلام هنأ موبر نع رفمج نب ”ليعامسا انثدح ردیعس نب بيت اشا ل ۰

 كلذ ؛ترکذف . هالولا انلو : اها لاقف « امة هتف اه دن نأ ةشئام تدارأ : ناس ثالثة ريرت ىف ناک »
 تحن وقت فرأ ىف نري تقدعأو لاق . قتعآ نا هال وا اءف ء مه هیتطرش رتثش ول: لات متلي لا لوسر
 زيف ىتأف ءادّتلاب اعادف « روف مر رانلا ىلعو ةشئاع تيب امو هب هللا لوسر لخدو ۰ هل 3 وا اهجوز
 داف ةررب ىلع هب قدنصت مه هکنلو « للا لوسراب یلب : اولاق ؟ + را لأ : لاقف « توبا ا
 «انل ٌةيدهو اهباع ةةّدص وه : لاف ءانل

 مضلاب و درفملا ناكسالاب وه ليقو « مادإ حج , ابناکس) زوجي و ةلموملا لادلاو ةزدحلا مب (مدالا باب ) هلوق
 ىلع هب قدصت ىذلا محالا ركذ هيفو تیبا مدأ نم مدأب ىتأف» هيفو « ةريرب ةصق ىف ةشئاع ثيدح هيف ركذ . عملا
 ةصقلا تاد : لاق ىربطلا نع لاطب نبا ىكحو . قالطلا ىف ةريرب ةصق ىلع مالكلا ىف یقوتسم هحرش ىض» دقو ةريرب
 ةرخالار ايندلا ىف مادالا ديس و هعفر ةريرب ثيد> رکذ مث . ليبسلا هيلإ دجو اذإ محا مالسلاو ةالصلا هيلع هراثيإ لد
 ىطاعت نع سفنلا عمل اماف محللا ىلع محللا ريغ لكأ راثيإ نم فلسا نم هريغو ربع نع ددوام امأو « محلا
 ركذ مث . كاذ ذا مدنع ءىشلا ةلقل لالا ريذبق ىف عا رسالاو فارسالا ةهاركل امإو « اهيلع نامدالاو تاوپشا
 ةاقا كلذ ناكو . محال انيح تملع دق كن أنك: هل لاق هيلا ارمدق املف , ةاشاا هل عذو وَ ىنلا فاضا ال رباج ثيدح
 نم الوطم دمحا هجرخأ راج ثيدحو « هچام نبا هجرخأ ةريرب ثيدحو . اصخلم ها كلذإ هل مح ناكف مهدنع ءىثلا
 نزلا هب لک بام هنأ روم اف : مدالا ىف نمانلا فا خا دقو . ةدايزلا نو دب حیحماا ىف هلصا و « هنع ىراعلا حب قبرط
 ناع الا باكى ف كلذ طسإ یأسو , عادعصالا فسوب وبأو ةفيئح وبأ طرتشاو ءال مأ اتم ناک ءا وس هبیطب ا8,
 « تقتعأوو هيفو « ةانثملا ةكرح عابشا نع ةئشان یهو ةين اتحنلا تابئاب ییتطرش تاش ول لاقف» هيفد « ءالولا اناو ابميدت هر دقت فوذح ىلع ف وظءم وو ءالولا الو الهأ لاقفو ةثئاع ثيدح ف عقوو ٠ ىلاعت هللا ءاش نا روذنلاو
 ىنعي ةففخ ءا راز نوک راو نم هلصأ نوکب نآ حصل : نثلا نا لاق « هقرافت رآ امج وز تحن رقت نأ نيب ترين
 فاقلا نوكست نأ حصيو : لاق « لعفلا ءاف فوذح او ارقتسم تساج اذإ رقأ ترقو لاقي « ةروسكم فاقلاو
 رقي رق نءاه رشكي زو<و فاقلا حتفب لاقي « رفأ ناکسااب تررق مطوق نم - ءارلا دیدشت عم ىنعي  ةحوتفم
 نب ليءامسا قيرط نم انه ثيدحلا اذه ىراخبلا دروأ ؛ ( هیبنت ) . ةياورلا ف ظوفحا وه ثلاثلاو , اصخام ها
 نع هدئسأ ةنأ هيف سيلو . ثيدحلا قاسو . ناس ثالث ةريرب ىف ناك : لاق دم ن مساقلا نع ةءيبر نع رفمج
 ىراخبلا نكلا « هقايس رهاظ نم لاق اک وهو . لسم هححص ىذلا ثيدحلا اذه : لاقف ىليءامسالا هبقعتو ةشئاع
 هنکل و « قالطلاو حاكنلا ىف مدقت 6 ةشناع نع مالا نع ةعيپ ر نع كلام نإ رط نم الوص وم هدارا ىلع دمتعأ
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 باب ١ ىف ثيدحلا اذنه لصو تايب دقو < رخآ باب ىف ابك هتئيه ىلع ثيدحلا دارا باجي نم ةثداع ىلع ىرج

 لعأ هللاو , قالطأ بانک نم , اقالط ةمالا عیب نوک ال

 سلاو ىواملا اپ - ۲
 یفر ةشناع مع ىفأ ینربخآ لاق مراشه نعالج نآ نم زا ميهاربا نب قاحسإ ص - ۱
 “الا 0 سم ۱ ی

 ۳ 0 ع و ا 2
 یربقلا نع ربأذ ىلأ نا نع كيدفلا ىبأ نا ىنربخأ لق ةريشنب نمحرلا دبع اشو - ۲

 و « ریرطا سال الو « رب لك نيح « ىنطب عبشا هيي ین مز تنكح »لاق ةريره ىلا نع ال ۱ ٠| لأ الو « بتا لک ال اس ميشا رس لا مكرلأ ت لاق 2 ا

 7 0 ايل ىف ۶ 3 2 11 ۸۶ ر

 ۰ ینساعیف ىل باقن یک ی« یهو-ةيالا لجرلا یرفتسأو ؛ ءابصحلاب ىنطب قصأأو « ةنالف الو "الف ىنم دخت
 انيلإ برأ ناك نا ىت> « تیب ىف ناك امانةمطيف انب بلقن : بلاط یہ أ نم رفج نیک اعل ساناا و 2 1 ۳  ۰

 «امفام ”قملَتف ءامتعشف « ىش امف سيل ٌةكسملا
 لع یه : دالو نبا لاق 0 ناما ایهو دو ۶ ه ريذا و 6 روع رذ یال اذک ( لسعاو ىر لا بأب ( هلو

 رژثک الا 0 ثلا لاقو .رهش#أو دمع ليقو 3 فا ال اب بم دااب ءارفلا غو ؛ ءايل ب نا ره اب یءعالا

 نال ص مهلا ىفو . ةعاصاا هتاخد ام ىلع الإ عقیال یول+ا مما ىناطملا لاقو . لكؤي واح لک و مو . دملا ىلع

 ةياورلا ف اذک ) لسماو یولا به ١ هلوق ۰ ةبك اما ىلع قلطت دقو ؛ ةرالح مامطا ند جوع ام یه : ھل رەس

 نبا لاق ۽ رييختلا هما ف مد تب دح نو فرط وه و .ابیرج ولاب قالطا باو ف مل دقو < رصقا اب عیمجال

 لاق نم لوقا ةب وقت هفر € تابيطلا ند اولک و لاعت هلوت ىف ةروك أا تایم ةلج نم لسعلاو ىولملا : لاطب

 ةذيذللا لك اذا عاونأ نم لسعاا و يواملا هباشرام لك ثردحلا اذه یەم ىف لخدو . تاحابلا نم ذل سلا هب دآرملا

 ور یعم ىلع ۳ 0 هی نڪ مل : نیت نبا هعبت و ىباطحلا لاقو . 4یطالا باتک لوا یف هر رقت مدقت

 ذخؤيو . هيجغت امآ كلذ ملءيف اهلاص الين هيلا ترمض»أ اذا اهنم لاني ناك اتل و ۰ املا سفنأا عازن ةدشو اه یرشتلا
 الإ ةوالملا نم لک اب نأ صخري الو كلذ هركي عرولا لهأ ضءب ناكو « یتش عا وأ أ نم ةمعطألا ذاا زاوج هنم
 نیش ا رثآ نم فا ےل نم كزذ نع عدو lly < هماع درب ثيدحلا اذهو < لتعلاو رالاک هر طب هول ناک ام

 6 ىل امثلل هما هتف و باک ىف عقوو . ادش ال امضاوت ایئدلا ىف كلذ ىلع ةردقلا عم ةرخالا ىلا تاییطاا لوانت

 نیا عمج ا باب ف قأيسو 4 ناب نجما رگ وهو ۰ مظع نزو مجاب عیجا ی ام ناک ىلا ىنا یولح نآ

 برش ناك 2 هنأ ىولحلاب دارملا نأ معز ن» ىلع در هيفو 1 رتلا و ديزلا بع ناك هنأ ثيدح ىور نه ركذ نينول

 ةدوقعملا ال جذولاغلا یولرل اب دارا ليقو . امفرعب ناك اف ةدو:صملا ىولحلا امأو 5 ءالأب جزع لسع حدق مو لك

 ةيبش نب دوم نب كلا دبع نب نمحرلا درو وه ( ةريش نب نودزلا دع HES ( هلوق 5 لأ هللأو رانلا ىلع

 «نآ » ظفاو هوش یا نب نوسرلا دبع : لاقف موضع طاغو ؛ هيبأ دج ىلا ةيسن ىدا یازلا و ةاءبلاب ىازدلا



 ةمعط لا باك ۷۰ ۸

 ( كيدفلا أ نبا ( لوق اهدح أ اذه نیہض وم یوس یراخبا ىف نمحرلا دبعل امو شما طاذلا ليبس ىلع ةدابز

 هجو نم بفانملا ىف ثيدحلا اذه مدقت (مزلآ تنك هلو . مالو فلأ ريغب درام رثك أو « ليعامسا نب دمحم وه

 ییمشکلا ةياور ىف (یطب عبشا ) هلو . ثيدحلا « ةر ره وبأ رثكأ سانلا لوقي ه هلوآو بئذ ىبأ نا نع رخآ
 سيلأ الو) هلوق . اهفنتال ماللا ةياور نكل ةضواعملاب رعشب ءاوااب یذلا ناف  فلتخم ىنعملاو ةدحوملاب «عیشب د

 یپمشکل هنأ مدقن و « والا ءارلا لدب ةدحرملاب « ريبحلا » ظفلب بقاذملا ىف مدقتو . عيمجلل انه اذک ( ريرحلا

 وهاذکو ىوملا نع رذ ىبآل اذ كو « سودبعو ليدالاو ىسباقلا ةياور ىف ةدحوملاب وه : ضايع لاقو : نيءارب

 تاللا نرالا وهو ؛ ربحلا بوألا وه : لاتو ةدحوملاب ةياورلا ضايع حجرو ءانه ىذلاكنيءارب نيقابللو « ىسنلل
 ريرحلا ةءاور تن اك امئاو . ديدجلا وه ل.قو ؛ طط ىشو بوث ريبحلا لیقو ؛ نيسحنلا وهو ريبحتلا نم ذوخأم
 الوأ ال ررحلا سبلي ال ناك وهو « هلءفي ال ناك نأ دعب كلذ لعفب ناك ة ره ابا نأب رعشب قابسلا نال ةحوجيم

 ( ةنالف و نالف یمدخم الو ) هلوق . هد ال ناك نأ دعب هلعفي راص هناف ريرحلا هسبل و ریا هلك أ فالخم «ارخآ الو

 اعم یھ نوکی نأ لمت« و « ليرمتلاو مظعتلا ةدارال ماجالا دصقو ىنك ىذلا وه ةر ره وأ نوکب نأ لمتحي

 یاو یار دقلو » لاق ةرب ره ىبأ نص نيريس نبا نع بويأ قیرط نم دعس نأ جرخأ دقو ٠ یرارلا هنع ىنكو

 یل تلاقف « اولزت اذا مههدخأو اولحترا اذا م ق وسأ لجر ةبقعو ىنطب ماهطب ناوزغ تنبو نافع نبال ريجآل

 ىف وهو « حص هدنسو « ةمئاق نکرل و ةيفاح ندززا اهل تلقن ىلامت هللا انجو رف ءامأاق نيكزلو ایفاح ندرت « اموب
 میلس قبرط نم هجام ناو اضيأ دعس نبا جرخآ و . ةدايزلا هذه نودي یذمرااو « یراخبلا هجرخأ ثيدح رخآ

 تاب ةرسبل اريجأ تنکو « انيكسم ترچاهو « مپ تان : لوقي ةر ره ايأ تەم و لوقب یا تعم نايح نا

 «ةممط الا لئاوأ ىف رمع عم كلذ ىف هتسف حرش مدت (یعم هو ةيآلا لجرلا "یرفتسأ وز هلوق ٠ ثيدحلا  ناوزغ

 عقوو « بفانلا ىف هحرش مدقت ( رفعج نيك اسلا سائلا ريخو ) هلو ٠ بفاذملا باتک ىف رفءج عم كلذ ىف هّتصقو

 ناکود ةرب ره ىلأ نع ىربقملا ديعس نع یرزغما مدارا قبرط نم ثودحلا اذه ىف ةدايزلا نم ىليعامسالا هاور ی

 مهارإأو تلف « نيك املا اا هنکي غلط هللا لور ناکو « هنوئدحم و مدح و مهلا سام و نيك اسلا بح رفمج

 هذه تدررا دقو « باتکلا اذه طرش نم سول فیعض ندم یوزخنا عنا نبا لاقيو لضفلا نبا وه ی وزغلا

 ةبسانم : رينملا نبا لاق ؛ میهاربا فعض ىلا راشآ و اضيأ مارا ةياور نم هو یذمرتلا نع بفاناا ىف ةدايزلا

 احرصم ءاج اجرو لسعلا ابلاغ اف نوکی ةكعلا تناك الو , واحلا ءیشلا ىلع نلطت ىولحلا نأ ةمجرتلل ةر رم یفآ ثيدح

 رك ذ ىلع ةلهتشم اهنآل ةجرتاا قباط لسعلا هقرط ضءإ ىف درو ناك اذا : تلق . بيوبتلا بسان هقرط ضعب ىف 1

 عيمج ىلع بابا ىف ثيدح لک لمتشإ نأ طرتشي الو ةمجرتا) ىنكر دحأ ثيدحلا نم ذخ ويف « اعم لسلاو ىولحلا

 هنالخ ىلاطخلا مزج دقو « فرملا فالخ ولح ءىش لک ىلع ىولحلا قالطإو « عیزوتلا ىنكي لب ةمجرتلا هتنهضآ ام

 نال فاقلاب هنا نيتلا نیا حجرو « ءافلاو ةمجملا نيشلاب ضايع هديق ( اهفتشف ) هلوق . دمدعلا وف مدت اک

 اونکستیل اهومطت نأ دعب ةكملا ىف ام اوقما مهنأ انه دارلاو , مدقت اکءا الا ىف ام برشی نأ ءافلاب یذلا ىنعم

 كلذ نم

 ال بیس - ۳
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 س نع سنآ نم ةماع نع نوع نبا نع دعس نب رهزآ انثادح یک ی ورع شم - و۳

در تار ڏنم هبحأ لزا ۸ 6 "هک ۳ ل اب اف ¢ i هل یو أ ۳ "لوفر نا 2
 ۳1 لو

 < هلک اب هلي

صق ق سنأ ثيدح هر ركذ ) هاب دلا باب ( هل
ش مدت دقو سنأ نع ةماع قيرط نم طارخلا ة

 ¢ هطيضو هحر

 «انماعط هب رثكت « ءابدلا وهو « عرق لاق ؟ اذهام تلقف ءابدلا اذه هدنعو هتيب ىف عقب ینلا ىلع تاخد م لاق هیبآ

 هناوخإل ماعطاا ماكتب لجرلا بسا - ۴

 ئراصنألا ردومسم ییا نع لئاو یبا نع شمالا نع نايف ان دح فو نب هلم اش - ۳۵

 لو ۳ lab) ىل منصا : لاذ 6 مام مالغ هل ناكو ¢ 9 وا هل لاقي لغز راصنألا نم ناک لاق

 افتوعد ”كنإ : مولا لاقف « "لجر موتبتف  ةسخ سماخ للي لا لوسر اءدف م نخ سماخ مع هللا

 « هل تنذأ لب : لاق . هتک ر تاش ناو هل ترا كف نومك ةزجر اه ما

نم اولوانتي نأ مل سیل ةدئاملا ىلع موقلا ناک اذإ : لوق ليعامسا نب درگ تروم فسو 7 در لاق
 ىلإ ةدئام 

 اوع دی وأ ةدئاملا كالت ف اضمر م: لوانب نکو« یرخآ ةدئام

 ددعلا رصح هنأ بابلا ثيدح نم فاكذلا هجو قامركلا لاق ( هناوخال مامطلا فاكتب لجرلا باب ) هلوق

 كلذلو ةكربلا قاب لب دل نآ دازو نيذلا نا كلذ وع لا یو < رمح ام هناك 7 الولو ةو ساخ هلوقب

یح ةكربأا هةماوط ى تلصح حیاط وبأ ددح مل ١
 ف ) دوخ سم یآ نع لئاو نا نع ( هلوق ۰ ري کلا د دعلا عسو 

 ١ اب اب نب رشع و نينا لعب ناس « دوعسم وبأ د لئاو وبأ رهو قيفُش ۱: دح و شعءالا نع ةماسأ ىبأ ةاور

س دآ نع هريغو ريهز قيرط نم لسم هج رخآ عوببلا لئاوأ ف هيلع تو رذآ خيش هيف شعالا و
 راج نع نايف

 € دومسم نأ نعد ةرخأتلا خسنلا ضعب ىف عفوو 5 ور نب ةءقع وهو دوعسم ىبأ نع لثاو ىبأ باور ان و رقم

 عووبلا لئاوأ ف مدت دقو , هما ىلع فقأ ل ) برعش وبأ هل لاقي لجر راصنالا نم ناك) هلوق : فيحصل وهو

عسم ىبأ نع هيف لاق شعالا نع هاور لماحماو دحأ E ريت نا نأ
 ىبأ كيو نم هلمج » بەش نآ نع دو

 شمالا نع ثايغ نب صفح قر رط نم عويملا ف مدقت دقو , هرسآ لع فنأ مل (ماحل مالغ هل ناكو) هلوق ٠ بسوُش

 ةياود ىف داز ( ةمخ سماع مس هلا لوسد وعدأ اماعط یل حفصا لاقف ) هلوق ٠ هريسفت ىضمو « باصق » ظفلب

 ىبأ ةياود فو ءعوجلا هپجو ىف تفرع دقو ب هللا لوسر وعدا نأ دیرآ ىناف ةسمخ نکی امامط ل لمجا» صفح

 ىلا اعدف ) هلوق 6 رقت ةمم اماعط ال عنصا 0 ملم دنع شعالا نغ ريرج اور قو ۾ اط لل لعجا 0 ةماسأ

 ةياور ف عقوو + ةمابآ یآ ةياور ف كلذب حرصو < هاعدف عنصت هو دقت فذح مالكلا ف ( ةسمخ سماخ

 وهو ةعبرأ اوناكمهنأكو < هعم نيذلا هءاساجو هاغدف د ابظفل قاسو ىدمرتااو ملسم دنع شعالا نع ةيداعم ىبأ
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 قو € ةثالث كلام إل لاقو ( نينئا ىناث  ىلاعت هللا لاق « ىنمع ةسسمخ سماخو ةعبرأ سماخ لاقي « مرسماخ
 بم دوجالاو . مدحأ یا ةسمخ سءاغو مهيلع دئاز ىأ ةهبرآ سماخ ىم مو ةعبرأ عبار ه دومسم نبا ثيدح
 هلوق . ةيلاح ذئايح ةلجاو ساع انأو وأ سا وهو ىأ فذح ردقت ىلع عفرلا زوو « لاحلا ىلع سءاخ
 ةياور ىف اذکو مورت یم ديدعتلاب یهو « مبا د ملاظملا ىف شعالا نع ةناوع ىبأ ةياور ىف ( لجد مبعبتف )
 صفح ةياور ىف عقوو « اهه«يجوت ىف نيتلا نبا فاكتو « عطق ةزدمب ىدوادلا اهركذو « ةیوام» ىبأو ریرج
 قو ددشنلاب « انبنا » ريرجو ةناوع أ ةياور ىف ( انعبت لجر اذهو ) هلوق ۰ «لجد مم هاب » ثايغ نبا
 ةناوص ىفأ ةباور ىف ( هتنکرت تذش نو هل تنذآ تنش ناف) هل . « انت وعد نيد انعم نكي | و ةبواعم ىبأ ةياود
 انعم نكي ملو انعبنا هناف و ةيواع» ىفأ ةباور قو « عجر تش ناو و ريرج ةيأور قو «عجد عمجدي نأ تش ناو»
 لب الو ريرج ةءاود قو «4 تنذأ لب الو ةماسأ ی ةياور ىف (هل تئذأ لب) هلوق ٠ «لخد هل تنذأ ناف انت وعد نيح
 قرط نه ءیش ىف لجرلا اذه مما ىلع فقأ لو ,لخدياف هل اتذأ دقفو ةيواعم یب أ ةياور قو «هللا لوسراي هل تنذأ
 لامعتساو ةرازجلا ةءاصب باستک الا زاوج دئاوفلا نم ثيدحلا قو . ةعبرألا نم دحاو مسا ىلع الو ثيدحلا اذه
 . كلذل هتچاح تباغ نا امایحتسا دك أنو ةنايضلا ةيعورشم هيفو . اهنم هبسكب هعافتناو عئانصلا نم قيطي ايف دجعلا
 نأ بحتسا ادحأ اعد نم نأو « هلزنم ىلا هوعدب وأ هيلا هلسرب نأ نيب رايخلاب وف هريل امامط عنص نم نأ هيفو
 كازو. عوجلا هبجو ىف تفرع ىنا» هلوقل ليلدلاب ملا هيفو « هّتسلاجم لاو هناصخا نم یر نم همم وعدي

 نب ورع هب حرص اک هم ءایح هېجو ىف رظنلا ليطي ال نم مهنم ناکو « هب اكربت هجو ىلا رظنلا نوعدب اوناك ةاحصلا
 مود نم ةوعد ريبكلاو فيرشلاو مامإلا ةباج) هيفو ؛ انارسأ عو# ميلي ناكهنأ ةيفو « لم هجا ايف صاما
 الو هرکی ام امف قوتي نم ردق عضي ال ةفرجلا كلت لثم یطامت نآ و رازجلاكةميفرلا ريغ ةفراا ىذ ماعط میک او
 نم صقني الو شک لع ردقب مل نإ ممردق ىلع نکسیلف ةعامجل اماعط عنص نم ناو « هتداهش اطاعت درج« طقست
 نكي م نم ماع أرط مش ةغصإ نيفصتم امو اعد نم نأ هيفو < نيزئالا یک دحاولا ماتط نأ لا ادنتسم مثردق

 ايف هؤاكرش ءراا ءاسلج نأ مدقن اک ةدما ف ل_خدي ةنإ موق لاق ناو « ةوعدلا مو ىف لخدي. ال هنأ ذبح مهعم
 ,هجارخإ هل ناك هتذا ريغب لخد ناف هنامرح ىف رايتخالا ةوددلا بحاصل ناك ةوعدلا ىف لفط نم نأو « هيلأ یدجب
 ةوءدلا بحاص سفن بیطت نأ لاتحال هدري لف هلي ىنلا عبت ل_جرلا نال ءادتبا عن مل ليفطتلا دصق نم ناو
 بیطاا عج دقو « هيلا جاتحا نمي ديقي نك-ا ليفطالا زاوج ىف الصأ ثيدحلا اذه نوكي نأ یغینیو؛ هل نذالاب
 نب هللا دبع ىنب نم ليف هل لاقي ناك ل بجر ىلا بوسنم ىلرفطلا نأ اهنم : دئاوف ةدع هيف اءزج نييليفطلا رابخأ ىف
 . ايليفط هتفصب دعب فصلا نم ىمسف « سارملا ليفط » یمسف ةوعد يغب مئالولا ىلا ناينإلا هنم رثك نافطغ
 لاق « ةدئاز نونب « نفيض » ةوعد ريغ ردا عبط نا لوآةتو ةمجعم نيشب شراولا هیس برعلا تاکو

 لدتسا و قماکلا ةءلات نونلاو فيضال عبات هنا ثیح نم ةيعبتلا ىف ىنعملل ظفالا ةبسانم ةيمسلا هذه ىف : فامركسلا
 ىلع نب رصنلو ٠ امارح لک أي ىليفطلا نأو « كلذب اضرلا ىعادلا نم لء اذا الإ هريغ وعدملا عابتتسا عنم ىلع ةب
 اقراس لعد ةوعد ريغإ للحد نم » هعفر ريع نبأ ثبدح رصأ جتحاو « لیفط عم هل ترج ةصق كلذ ىف ىمضوجلا

 ال نع عنا دييقت اهتم ذخؤي ءايشأب لیفطا هيلع جتحاو « دواد وبأ هجرخأ فيعض ثيدح وهو «اريغم جرخو
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 وهو «لدخادلا لاقاةسا وأ ءىثلا ةلقل امإ هيلا لوخدلا ماءطلا بحاص هركستي نع و « لفطتي نم كلذ ىلا جاتح

 نم عنتع ال وددلا نأ هيفو ۰ طاسبنا رادلا بحاص نيبو هديب ناك نا الإ لیلا زوج ال ةيمفاشلا لوق قفاوي

 بيط ناك ایسراف نا » سنأ ثيدح نم لسم هجرخأ ام امأو ‹ هب نم ضعبل نذالا نم ىعادلا عنتما اذا ةياجالا

 باجيف «ءال: للي ىلا لاقف ء ال : لاق ؟ ةدئاعل هذهر : دلي ىلا لاقف « هاعد مث اماعط هل ىنال عنص قرملا

 نکب ال نأ ةشئاعل نذأ ن ىشغن دح اولا نكسر ام ردة: اماعط ىسرافلا عنص امتاو ةلول نکن مل ةوعدلا نأب هنع

 یعادلل بحتسملاف اضيأو « لجرلا فالخم ةرعدلا دنع ةرضاح تناکهداع نأ قرفلا نوكي نأ لمتحو « لب ىذا

 ةجاح لع وأ « اهوعدب نأ الإ ةاجالا نم مسنتما كاذلا ىمرافلا فالخ ماحللا لعف اك هعم وعدلا صاوخ وعدي نأ

 امأ و « ماحللا ةصق ىف هلثم لعب مو ةدراب ةوصوم ناك هنال نم هعم لك أن نأ بحآ وأ « هنيعب ماعطلا كلذل ةدئاع

 ىرزاملا هنع باج اف ؛,اوموق : هەم نا لاذف ةوبللا تامالع ىف مدقن اک ةديصعلا لا هل یا اعد ثیح ةحلط ىبأ ةمصق

 ىبأ دنع موقلا هلك أ ىذلا نالو « هنذاتساف بيعش ىنأ اضر معي ملو ةئذأتسإ لف ةحلط ىبأ اضر لع نوكي نأ لمتح هنأ

 رةّتفي لف اهيف ةحلط ىلال عيلص ال ین كربلا نم هواك ام لج ناكسن « مب هيبنل ةداعلا هيف هللا قرح ام ناك ةحاط

 ماعظلا عنص ةحلط ايأ نال وأ « ةحاط ىنأ نيبو هئيبام ةدوملا نم باصقلا نيبو هنيب نكي مل هنأل وأ . هناذنتسا ىلا

 ل مولع لضفي ام نوکل نيعم ددعب ندد كبذأو ها و هل همنص بیعش وبأو دارأ فيك هيف فرصت 2 ىنلل

 نذؤسا نا یخ هنأ هيفو 5 هلايعو 4 ما حاصر مب رخأ هنال كلذ هنذأت- اف كلذ ىلع کب ىلا علطاو الثم هلابمل و

 ماعط د ىضاملا ثيدحلا عمهم هلما ر ء قالخالا مراکم نم كلذو بيعش وبأ لعف اک یراطل نذأي نأ كلذ لثم ىف

 هنأ لع هلعاو « هسفنل امييطت عقلي ینا هنذأتسا امثل « لب ىنلا ةكرب دئازلا معي نأ اجر وأ «.نينثإلا نكي دحاولا
 هلعل هناب ضايع باجأف هتباج ] نم لس ىلا عادتماو انالث ةدئامل نذالا ف یمرافلا فقوت امأو . یراطلا نعال

 ام ىلع دمتعا 22 ىنلاو , هتجاح دسإ مل هريغ همین ولف كلذ هتجاح لغو هدحو 22 ىنلا یکی ام ردق عنص از

 نم ناكو « هلهأ عم قالخالا مراكم نمو هس فن ىلع رائيالا نم هداتعا امو ةكربل اب هل ىلامت هللا دادم] نم فلأ

 نيد انعم نكي مل لجر انعبتا هنا د هلع هلرف فو <« عملا نع یهرافلا عجر كلذلف ثالث دعب عجارب ال نأ هاش

 4 وسرل ناق ول ىعادلا نأ هنم لح ومف « هءاع ناذئئسالا ىلا جال ةوعدلا ةلاح موم ناك و هنأ ىلا ةراشإ « انت وعد

 انلق ثیح بج ال وأ بحت سي ال كلذ نك ناو « هەم رضع نأ هل انیلج ناک نم لكل زاج ءهاساجو انالف عدا

 « هسفن ههركت أم مطب الثل ةهارکلا هسفن ىفر ةياجالا یعادلا رپظی نأ یفینپ ال هنأ هيفو . نييعتلاب الإ هبوجوب

 ةنأب « ىذمرتلا حرش هىف انخیش هبقعتو « ضايع هپ لدتسا اذك ء نيوجولا ىذ ةفصو لخبلاو ءايرلا عمجب الثلو
 : لاق ؛ هبلقب هاضر ىلع علطب نأ هفلكي مو نذالاو ناذةتسالا قلطم هيف لب « كلذ ىلع لدي ام ثيدحلا ىف سیل

 نأ نم هركذ امو . ةماركلا كلز عقد ىلع هسفن ةدهاج هل ىغبنيف هسفن ىف كلذ هرکی ىعادلا نوكي نأ دقت لعو

 « ثيدحلا اذه ريغ نم هذ أ هن أكف كلذ ةصقلا هذه قايس ىف سیل نکا ىلوأ هنأ كال ةبيط كلذب نوکست سفال

 «لچدانعبنار 9 هلرق ىفو « هيف كلذ سیا و بابلا ثيدح نم هطبنتسب نم قاسم هقاس هال حضاو هيلع بقعتلاو

 هدوب ال ىعادلا نأ ىلع علطا هنأ اذه ىلا مضذي نأ ديالو ؛ لجرلا رطاخ سکسی الثا نسح بدأ هئيمإ لو همهبأف

 نيتياورلا نيب حمر ۾ انعیتا اذه نا د لسم ةياور نف اضيأو , هرطاخ رک لصديف لاحلا یا ىف نیمی ناكف الاو

 ىرابلا منا + ٩ جال - م
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 هد و لمتسملا نع رد ن دنع اره ٩و : (هییذت) . ةناطلا بس 4 قذر عو هہآو ٤ ةراعا هنیهو اظذل هما هن أب

 سيلف ةد الا ىلع موقلا ناكاذا : لو یراخبلا ره لیعاعا نب درگ تیس 9 وهو فدو نب دم لاق د

 هنأكو ءاوكرتي ىأ اوعدب وأ ةدئالا كلن ىف اضع مب لوانب نكلو « ىرخأ ةدئام ىلا ةدئام نم اولواثي نأ

 ةوغدلاب 1 راص اوعد نذلا نأ هير هذرخ أ هج و و ! ”ىراطلا لجرلا ف یعادلا 2 ىنلا نادا ند كلذ طا

 وأ هل ی هل د ند هل ۰ ىلا هر دب نيب عضو نم لزنتمف عدي مل نم فال هيلا وعدملا مامطاا ف فرصتلاب نذإ مو

 هبیاملا ربا ند همالك ىلع تفقو نم لفغأو 0 هيلا عدي مل نم ةلزنم هريغ یدب نيب عضو ىذلا ء ءىثلا لزني

 كلذ ىلع

 يلع ىلع وه لبقأو « مراعط ىلا الجر فاضأ نم اپ - ۵
 ۰ م 4 سا مے 85 تب

 نب هللا دبع نب "ةماع" ىنريخأ لاق نوع نبا ان ربخآ سذنلا "مس ریتم نب للا دبع تره -- ۰

 مرالغ ىلع 22 قا لوز "لخدف 6 2 نا ولوسر مم شما yè) ترک» لاق هر 22 ىر سن نگ سنآ

 كلذ ةتيأر الف : لاق . ءابكتلا + مبتنی لال ملا لوسر لم اا و ماعط اهيف صب هانأف « طایخ هل
 م 2 م مل سلا ۾ منا ان ٠

 لو تارام دمب ءاب لا 5 كارا ال : سنا لاق . لع ىلع "مال لیفان لاق ؛ هيدي نيب "هجا کاخ

 < منصام مص هب مث

 عم لک ای نأ ىهادلا ىلع مح ال هنأ لا ة ةهجرلا | هم راش | (هلع ید د وه ل لبقا و الجر فاض ۱ نم باب )هلق

 لیقاو» هلو نأب لليعاسالا همقعأ دقو 0 وتس هر مدت دقر طايخلا 2 ةصق ف سذآ كثب لوح 4. 0 دروأو 6 وعدملا

 لب: ۰ تاق ۰ نوع نبا نع ليم ن f سه ةنأ ور كرد هدار] یراخباا دارأ او: لب 1 هد 6 هيف سما « هل ىلع

 نم تبدطا ةبازخإ لیعاعمالا فارتدا عدو ۰ ةينالاو ةيدانسالا نيد اهلا ةدارإ نم نم عنام ۷ و : مد 1 هجرت

 ال : لاطب نا لاقو « رضألا ثيدح نم هل حقب 3 هناك نوع نا نع ره زآ اور نم ا ااف رضألا تب دح

 ىرق ىف غلبا روا لعف نف «هماشتحال بهذآ و , ه-مجول طب هأ الا فيلا عم یعادلا لك | طارتشا ىف ىلعأ

 هنأو مم لک ای یت = | واک اب نآ اوهاتما ما ر تب ىبأ فاريضأ ة هةصق ف مددت دوو ل راو كرت نو فضلا

 كلذ ركنأ

 نب شآ مس » هنأ ةحلط فأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع كلام نع هلم نب هللا درع شرم - ۳٩

 باب هيف ًافرعو « ريمش رمح برف « لكم نا مم تبهذف « هتتص ماعطا هبي یبنا اعد ًاطایخ نأ كلام

 ذثمو دب ءايدلا بحأ لزا م دما لاوع نم هاب لا مبتنی هب ىلا تیارف « دب دقو

 ةصق ف ۳ نيالا نا لاو 3 هل مجرا ايف رهاظ وهو لج روكذملا سأأ ٿا لو هرز دروآ ) یراا باب هلوق

 : لاق ؛ اديرث ىرخأ قو ريعش زمخ ىرخأ ینو !دیدق امض :فو اقرم برق اهضعإ نف « رضحا ایف تاياور ظارخلا



 "۳ ۵۳۸ و۳1 ثيدحلا

 ثدح ام دنع یرارلا لفغ امبرف نوبتکی اونوكي مل من كلذ ناك ااو : یدرادلا لاق . ةلوبقم ةَقْعلا نم ةدايزلاو
 كلام نع بايأأ اذه عقو م تایاورلا ما : تأق ۰ اہاع دمت تاقثلا نم هريغ ابظفحو یا 3 2لک نع

 با دح قراا ىلع صيصنتلا صرصخ یو « لب ربا گو الإ فی ف ۳ دی دق و اید هش امو ريوش زيخ برقأ د

 اذاو ۳ هبفو هعفر رذ ىنأ نع نايح نبأ كلذكو هديك و ىذمرتلاو ىاسنلا هع یراخبلا طرش ىلع سل خرص

 راج نع بابل ىفو 5 هوع راج ثيدح نم رازياو دمحأ دنعو « هنم كراج فرغاو < هتفرم رثك اف اردق تخبط

 6 تخبطو ردق ىف تلعجو ةعضب ةندب لك نم ذخأ مث « نتلا باو لم دنع جحلا ةفص ىف لی راعلا هثيدح ىف

liاپقرم نم ابرشو اب نم لعو ب هللا لوس لک » 

 دی دنا ےیصساپ - ۷
 لاق هنع هللا یضر سنأ نع هللا دبع نب قاحسإ نع سنأ نب "كلام انثدح ی وبا شم ب ۷ 4 اس 0 >7. ۰ 0 و م و ص

 » اباكأي ءابألا میت هتیارا « دب دو يابد امف ةق رع یا هلي ىنلا تیار , روت مد املا ا و وح ظا 0

 اء شا ی ر اع نع هيبأ نع سباع ù نج را دبع نع نا الح ةصیبق شرم — ۳۸

 « ةرشع سخ دعب عاركلا مه رثا انک ناو «ريقفلا يندلا مطب نأ دارأ ساب عاج ماع ىف الا "هامفام » تلاق ص و ا مک ِ  ۰ ۰ 2 2

 « ائالث رمودأم رب زب نم هل دمع لآ مبش امو
 نساملا عاج ماع ىف الا هلدفام 0 ةشناع ثادحو ۽ هيف رهاظ رهو روکذلا سأ ثيدح هيف رکذ (ديدقلا باب) هلوق

 » نورخدب فاسلا ناکام پاب ۳ ف ىذاملا امدح نم رصن وهو: تلق ۰ ثردحلا € ريقفلا ىنغلا معطإ نأ دارأ

 فرعيف ؛ كلذ تباج أ ثالث قوف یحاضالا مو نم لك الا ند یبثا) نع یمب 27 لاژم هلوأو اييرق مدقت دقو

 كلذ نع ىهنلا ىلإ « هلعف ام د اهلوف ىف ريمضلا عجرم نأ هنم

 بش ةدئالا لَك هبحاص ىلإ مدق وأ - لوا نم تسيسسإب - ۸
 م , ۶ ۰ 0 5 3 ا م ۶ ۶ ۳
 یرخا ةدئام ىلإ ةدئاملا هلو ند لواذي الو ¢ اپ ممصعب "لوانب ن سابال : كرايملا نا لاقو لاق

 7 "سنا م هنأ ةحاط ىلأ ْن ۹ دبع نب ”قاحمإ ند "كلام یلادح لاق لیعاسا شم بس مزة
9 ۱ 0 8 

 كلذ ىلإ هي نا رلوسر مم تبهذف : سأأ لاو 34 هءنص مراعطل هل رشا لوسر اعد ماي نإ 2 لوقي كلام

 ۳ "لوسر تیارف : نا لاق ¢ دیدقو ابد هی ارو 4 ريم ند اريد هلي ۳ لوسر ىلإ ب"رقف 4 ماعلا

 "تلخ » سنأ یی" ما لاقو ٠ « ذئموب نم ءابذلا بح لا لذ ٠ ةعنصتلا لوح نم ها میت ل
 « هيدي نيب ءابدلا مجآ

 الو اضعب مهضعب لرانپ نأ ساب ال كرابملا نيا لاق . اثیش ةدث انا ىلع هبحاص ىلا مدق وأ لوان نم باب) هلوق
 بانک ىف هنع لوصوم كرابلا نبا نع هيف رثآلاو ابیرق ینعلا اذه مدقت ( یرخآ ةدئام لا ةدئاملا هذه نم لران



a:ةمعطالا بالك - ۷۰  

 « هيدي نيب ءابدلا عجا تۋ : سنأ نع ةماع لاقود هيقو طايخلا ةصق ىف سن ثیدح هيف رکذ ء هل ةلصلا و ربا

 تلمجو سنآ نع ديمح ةءاور ىف نأ ,ةمصقلا لارح عینت نم باب د ىف مدقت دقو « ةمامث قيرط نم نيباب لبق هلصو

 یذلا ءانالا سفن ىف هيلا كلذ مضي وأ ءانإ نم هلراني نأ نيب قرف ال هال ء ةجرتال قياطملا وهو « هنم هیندأن همجآ

 مهئايعأب مه مدق ماعطلا كلذ نال ةدحاو هدئام ىف اضعإ موضعإ لوا نآ ذاج اإ : لاطب نإ لاق « هنم لک او

 هنأكف هيدي نيب ۱۶ هبحاص لوان نف هيلي ام دحاو لک لک اب سالا مدق: دقو « ءاکرش هين مو هلك هولك أو نأ ملف

 نيب ابف قح لوانلا ناک ناو هناف یرخآ ةدئام ىلع ناک نم فالخم اذهو « ةكراشملا نم هعم هيف هلام عم هییصنب مرآ

 اف ةجح ال طايخلا ةمق نأ ىلا ليعامسالا راشأ دقو « هيف هل ةكرش ال ذا هنم هلوانت ىف رخآلا قحال نكل هب دب

 كلذ ىف ةجح الا ىنغي « همداخ هی دی نيب ءابدلا هل عمج ىذلاو , هب دصقو هي ينال لما ماعط هنال ةلواثملا زاوجل

 اقلط اضعب ممضمب نافيضلا ةلوانم زاوجل

 بل اب ءاتفلا ساب - ۹

 یا نب رفعج نب هللا درع نع هیبآ نع دعس نب مارا یاد لاق هللا دبع نب زب زعلا ع شرم بس 4

 « ءاثقلاب بط را لک اب مع بلا تيأر » لاق امهنع هللا ضر بلاط
 [ ۵44٩ « ۰14۷ : ىف هافرط - ۵44۰ تيدحلا ]

 نع) هلو ۰ « نينوللا نيب عملا » باوبأ ةعبس دمب هل مجرت دقو « اعم امبلكأ یا (بطرلاب ءائَقلا باب ١ هلوق

 راغص نم بلاط ىلأ نب رفیچ نب هللا دعو « نیمی الا راذص نم فوع نب نمحرلا دبع نب ميهاريا نب دعس وه (هيبا

 ةجرتلاو ءاثنلاب بطرلا لك أ ثيدحلا ىف : ىناءركلا لاق ( ءائقلاب بطرلا لک أب لس ىنلا تيار ) هلوق . ةباحصلا

 تعقو دقو : تاق . قصالم وأ رخالا بحاصم امهنم لكدف ,ةقساللل وأ ةبحاصالا ءابلا نأب باجاو « سكملاب

 مدارا نع امیج نوع نب هللا دبعو ى نب ىي نع لسم دنع وهو « ثيدحلا ظفا قفو ىل: یتسنلا اور ىف ةمجرتلا

 قایسو , ىذمرتاا هجرخأ كلذکر « ةجرتلا ظفاك < بطرلاب ءاثقلا لك أي » ظفلب هيف یراخبلا دئسإ دعس نبا

 « نين وألا نيب عمجا باب » ف ثيدحلا ىلع مالكلا

 نامء ىأ نع یر لا ,ساتبع نع یز ن ما اد دم اش - ۰44۱ تسيب - ۰

 وب م ءاذه لمي : انالثأ "لیلا "نوبت ”همداخو هنأ يماو وه ناكف 799 ةربره أ تفيض » لاق

 < ةنّشح «نهادحأ تار عبس ىباصأف ۰ ار هباحصأ نيب نا لوس مت : لوقي ey , اذه

 ةرم ره ىبأ نع "نامع ىبأ نع ع نع هابرکز ْن "لیعامما انثکدح حاصلا 7 رج شی - م11

 یه ةفثمحلا ”تييأر م « ةذَّشَحو تا رگ میر :"سخ هم یتاصأن 1 رگ اب 9 ینا من » هع نا "یفر

 ۱ « یمررفل نهادشآ
 ءاثقاو بطرلل هيف سیا هنأب ضرت اف ىلع امالا دنع طقسو ؛ ةمجرت ریغب عيبا ةياور ىف وه اذك (باب) هلوق



 هكو م ٠٤6١-١٤4١ ثيدحلا

 هللا لوس ر مهد ةربره ىبأ ثردح هيف ركذو هنم عونل وأ هدوحو رمل هب مجدل نأ دارأ هنأ هنظأ ىذلاو 6 رکذ

 دقو « هنع ىدولا ناثع یا نع یرب رجلا سابع ةياور نم وهو « ةفش>ح نهادح] تارمت عبس ىئباصأف ارگ

 رك عبرأ تارمم" سم یباصاف » ظفلب نايثع ىبأ نع لوحألا مصاع ةباور نم هقاس ممد باوبأ ةينامثب لبق مدقت

 داحتال دیعب یا : تلق . نيت عقو كلذ نركي وأ امهو نيتياورلا ىدحإ نوکت نأ اما : نيئلا نبا لاق ءةفشحو

 ةدئاف هركذل ناك ال الاو ء ظن هيفو « دئازلا قئی ال ددعلاب صیصحتلا ذإ ةافانم ال نأب ىنامركلا باجأو < جرغلا

 نيب وارلا دحأ رکذف نيت نيتذث تمسقف ةلضف تاضف مث اسح اس تقفتا الوأ ةمسقلا نا : لاقي نأ ىلوالاو

 نع ةبعش قيرط نم ةجرخأ ىذمرتلا ناف اذه نم دشأ فالتخا ثيدحلا ىف عقو دقو « هاهتنم رخالاو سالا أدتبم

 مسق » ظفلب هجولا اذه نم ىئاسنلا هجرخآ و « ةرمت ةرمت لس ىذلا ماطعاف خرج مییاصا د ظفلب ىريرجلا سابع

 .ينلا ىفاطعاف ةعبس مو عوج مهءاصأ » ظفلب هجولا اذه نم دحا و هجام ناو « مهف انآ ةمبس نيب تارمت عبس

 « سارع نا نع ديز نب داح ةءاورل ةمل اخو ىلا ةداقتم تاباورلا هذهو « ةرع ناسا لكل تارم عبس رتل

 ىلع ةدايرلا ةيذيح نم اهقفاوت بل مصاع ةياورب اهديأو ا,ماع رصتفاف ةبعش ةياور ىلع ىراخبلا دنع تحجر اهنأكو

 ىأ « اسد لوقو « انيض ةب تلذت ىأ ءافو ةمجعم ءاضي ( تفيضت ) لوالا ةياورلا ىف هلوق ٠ ةلخجا ىف ةدحاولا

 نيغلا عتفب ناوزغ تب ةلمملا نوكسو ةدحوملا مضب ةرسب اهنأ مد قت ( هنارماو وه ناكف ) هلوق . لايل عبس

 .ارمسا ىلع فقأ مل (همداغو ) هلوق . ةرصبلا ريمأ ليلجلا ىباحصلا ةبتع تخأ ةيباص یهو « یازلا نوكسو ةمجعملا

 أدب نف « ليللا ثاث موقي ملم دحاو لک ی ءائالثأ » هلوقو ليالا مايق نوبوانقب یا فاقلاب ( نوبقتعي ) هلوق

 دنع عقوو « ةربره وبأ عومسلاو ىدهنلا نايثع وبأ لئاقلا ( لوقي هتممسو ) لق . رخآلا ظةيا ثلث نم غرف اذا
 موصاف انأ امأ : لات ؟ موصت فيك ةو ره ابآ اي : تلق, اذه ظقوب مث هلوف دعب ةاورلا هذه ىف ليعامسالاو دجا

 هذه فذح ىراخبلا نأكو « مق لزق, هتعمسو و لاق « رهش رجأ یل ناك ثدح یل ثدح ناف , اال رپثلا لوأ نم

 « اعوفرم ربش لک نم مايأ ةثالث مايص ىلع ضيرحتلا ةالصلا ىف دائسالا اذه جرخأ دقو . ةفرقوم اهتوكل ةدايزلا
 یعا - هم وص ةيفيك نع ةريره ا ناهثع ىبأ لاوس ىف بوسلا رهو « نامثع ىبأ نع رخآ هجو نم مايصلا ف هجرخأو

 ف داز ( ةفشح نهادحإ ) هلوق . مايصلا باتک ىف كلذ نايب قبس دقو  ةروكذملا ثالثلا موصت رهشلا ىأ نم

 عبدأ) ةيناثلا ةءاورلا ىف هلوق ٠ كانه هحرش مدقت دقو « ثيدحلا « ابنم ىلا بأ ةرمآ نیف نكي لف » ةيضاملا ةياورلا
 عبدألا نم ةدحاو لک ىأ هرخآ ىف ءاه ةدايزب « ةرمت عبرأ ه ةياود فو « حضاو وهو امف نیونتلاو عفرلاب ( رمت

 . ةثامعبرأو ةئامالث لثم ىف ءاج امناو « سابقلا فالخ ىلع ذاشف رجلاو ةفاضالاب عقو ناف : ىنامركسا لاق « ةرك

 ىف ةبطرلا سبيت نأ كلذو « رثلا ءىدر فشحلاو  ةثیدر ىأ : ءاف مث نیتحوتفم ةمجعم مث ةلمرعب ( ةغفشحو ) هلوق
 «نيشلا نوكسب وهف اذه ىلعف : ضايع لاق ؛ةبلص هدام ليقو ء امسبیا ةفشح اه لمقو « امیط ىهتني نأ لبق ةلخنلا
 ىليعامسالا جرخآ : ( همین ) . ةبلصو ةثيدر انوک نيب ةافانم الو « كيرحتلاب تاياورلا ىف تباثلا لب : تاق

 وبأ لاق د هرخآ ىف دازو هيف یراخبلا دنسب ایرکز نب ليعامسا نع راكب ن دمحم نع می ییا ثيدح نم مصاع قيرط

 ۰ ةر ره ىبأ نع حي فوقوم اذهو « ءاعدلا نع رج نم نمانلا زعأو « مالسلاب لذ نم سالا لذعأ نإ : ةريره

 لعا هللاو اعوفرم ىور دقو « بابلاب هقلعت مدعلو فوقوم هنوکا هفذح یراخبا نأكو



 (اینج بطر كيلع طقاست ةلخنلا عذب كل ى“زهور) یلاعت هللا لوفو «رقلاو بلع زا صاب - ١

 اع تا يضر هشراع نع یی شن e ù روم نع نايف نع فسوب نب ار لاقو بم ۷

 ۱ ٤ ءالاو ركلا 5 نيدوسألا نم 59 دقو لع للا لوغو قوت » تلاق

 دبع نب مارا نع رمزاح ۳ یئدح لاق ا وبأ ا مم ىبأ ی ا شم — ۳

 تار ؛ ی دووم ةنیدلاپ ناك » لاق امهمع 48 "یفر هللا دبع نب راج نع "ةعیبر یا نب ۹ دبع نب نهرا

 یدوبلا ءال « اماءالخل تسل « ور _قيرطب یلا ضرالا را تناكو «ذاذجلا ىلا ىر ىف یاس

 : هباسصأل لاقف « يقلب یا كلاذب ريخأ» « 'ىبأيف « لبأق ىلا هرظنتسأ ؛تلعف « اثيش اهنم دجأ لو ذاذإلا دنع

 مس : لوقیف « یدوہلا ماكي تلي يلا لمحف , یلخن ىف ینوماغ . "یدوببلا نم راجل ظنتس او شما

 ربط ليلقب .تلجف ”تمقف . ىبأت . هماکسف هءاج "مل « لخنلا ىف ناف ماق می ىنا ىأر الف . هرظنأ ال

 «هيف ىل ش رذأ : لاقف « هتربخأف ؟ راج اي كشيرحك بأ : لاق مث « لكان« کب ىنلا یادم نیب هنمضوف

 . هياع ىبأف « "ىدوبسلا ملکسف ماق مث ۽ اهنم لک اف ىرخأ شب هعلجف « ظقيتسا 2 دن رف لّتدف « هتل رتف

 لسو هنیضفام اهنمت ذذجف « ذاذجلا ففقوف . ضفاو ذج « راج اڀ : لاق مث ةيناثلا لخنلا ىف باطلا ىف ماقف

 لاق و . ءاذيإ : شیرهو شرع . “ا لور ی درشآ + لاق < هنر بف هب "ین تئج ىتح تج رغ . هنم

 لاق "فسوب نب دمي لاق ۰ اسینبآ اشور : لاقي « كلذ ريغو موركلا نم شرعي ام تاشورعم سابع نا

 كش هيف سيل « لجف » , لاق مث : اد ىدنع سیل «الّتف» : ”لوعاممإ نب دم لاق رفمج وبأ
 هيف عقو € رملاب باطرلا باب « هيفق لاطب نا الإ 0 هيلع تفقو مف عيمجلل اذك ( رالا و بطرلا باب ( هلوق

 ییدح ىف سیلو « بطرلاب رہلا لک | باب د ىراخبلا ىف نا ل ح باب ىف ضايعل عقوو « واولا لدب ةدسحومب
 نم دیح نب دبع یورو ( الا ةلخالا عذ كيلا یزهو : ىلاعت هللا لوقو ) هلق . الصأ كلذا لديام پابلا

 نومیم نب ور قيرط نمو « ةب مجرم ال بطرلا نم ريخ ءاسفنلل امید نأ هللا مع ول » لاق ةلس نب قیقش قيرظ

 الو « بطرلا لثم ءاسفنلل سيل » لاق ميثخ نب حيبرلا قیرط نمو « را وأ بطرلا نم ريسخ ءاسفنلل سيا » لاق
 اومطا » لاو هر ىلع كثيدح ند ىلعي وأو متاح نآ نا جرخأ و ۰ تحریک اهديناسأ € لسعلا لدم شب رذل

 « مم اتت فازت ةر نم هقا ىلع مركأ ةرحت رجشلا نم سیل و « رمتف بطر نكي مل ناف بطرلا داولا ءاسفن
 نع ةيأور یهو ةز> ةءارقو < طقاسات هل صو نيسلا ديدشتب ( طفاست ) روپا أرق دقو . فعض هدانسا قو

 لوألا : نیژیدح هيف رکذ مث . ذاوشلا ىف یرخآ تآ ارق اهفو « نيءاتا ىدحإ یفذح ىلع فیفختلا ورع ىبأ

 كثيدحلا مدت دقو « ىررثلا وه نايفسو « ىراخيلا خيش فار فلا وه ( فسوب نب دم لاد ) هلوق « ةشئاع ثيدح



 ۷-۰ ۵۸۱۲-000۳ تدخلا

 ىجحلا ىبشلا مث یردیعلا ةحاط نب نمحرلا دبع نبا وهو روصنم نع یرخآ قیرط نم ةممطالا لئاوأ ىف هحرشو

 نع امهالك ىدبم نبا ةياور نمو قازرلا دبع نع دحأ هجرخأ دقو « ةياحصلا راذص نم ةبيش تنب ةيفص ىه همأو

 ةءاود باوصلاو « انعبش امو » ظفلب نايفس نع ىريبرلا دحأ ىنأ ةياود نم لسم هجرخأو « هلثم ىروثلا نايفس

 « نالا حبش نيح » ظفلب روصنم نع نءرلا دبع نب دواد قيرط نم اضيأ لسمو دا هجرخأ دقف « ةعامجا

 نيئيغلا ف كلذ لمفت برحلاو « ىرلا عضوم عبشلا قالطإ اذکو ۰ بیلخلا باب نم ءاملا ىلع دوسألا قالطإو

 ىرلا نال ارسيدم مدنع ناك ءاملا نأ عم رةلاو ءاملا نيب ةب وتلا امأو « امهنم رهشألا مساب امم امهيهسقف نابحطصي

 امهدحأب عتتقلا مدمل امهنیب تنرق اهنکل لک | ريخب افرص ءالا برش ةرضا ماعطلا نم عبشلا نودب لصحم ال هنم

 را نع تربع 3 اهدحأ لعب یرلار عبشلا نب سلا نع تربع مث 5 رخالا نم كلذ تاف اذإ
 فو ءالاو

 دم وه ( ناسغ وبأ ) هلق ؛ راج ثيدح ىتاثلا . « عيش ىتح لک | نم باب » ىف اذه نم “یش مدت دقو « امهدحأ

 وه ( ةعيبر ىنأ نب هللا ديع نب نمحرلا دبع نب مهازبا نع ) هلوق راند ی ةبلس ره مزاح وأو « فراعم نبا

 حفلا ةلسم نم ةعيبر ىبأ نب هللا دیعو « نيعرلا !ذ بقلب ناکو ةفيذح لاقبو ورع ةعيبر ىبأ مماو ء ىوزخلا

 ميهارإالو « تاه هتلحار نع طقسف هرصنيل نا رص» سس ءاج نأ ىلإ ۳ لز لف رمعأ نما دالب نم دنا ىلوو

 موئاک مأ همأو « ثيدحلا اذه یوس ىراخلا ىف ميهاربال سيلو « ةلسم اهنإ متاح وبأ لاق  ىثاسنلا ىف اور نع

 هلوق . هما ىلع فقأ ل ( یدوج ةنيدملاب ناک) هلوق . ةثثاع هتلاخو همآ نع ةياور هلو , تيدصلا ركب یآ تنب

 رك عطق نمز ىأ « ام امهإ زوجو ةمجعم لاذلاو ابحتف ز وجو ميجا رسكب ( ذاذجلا ىلا ىرعت ىف ىنفلسي ناکو )

 ٠ ىنلا ءاعد ىع  ةصقلا هذه : لاقف ةءاورلا هذه ذوذش ىلا راشأو كاذ ليعامعالا لكشتسا دقو <« مارصاا وهو لخنلا

 ىف ىذلا : نا نبا لاق !ذكو « نيدلا نم رباج دلاو ىلع ناك ايف نوفورمملا تافثلا اهاور  ةكربلاب لخنلا ىف لي
 . هريغو یداخبلا هزيجيال اع ذاذجلا ىلا فلسلاو ىليءامسالا لاق راج دلاو ىلع ناك نيالا نأ ثيداحالا ك أ

 تاقثق نايح نبا هركذ دقو « مدارا ىوس هلاح یف رانو نم دادسالا ىف سال : تاق . رظا دائسالا اذه قو

 ىلا فلسلا امأو . هلاح فرعيال : لاقف ناطقا نبا امأو « ىرهزلاو ل-.ءامسا هالو اضيأ هنع یورو « نيعب اتلا

 تقولا نأو « راصتخا ذاذجلا ىلع راصتقالا ىف عقو ةنأ ىلع لمحیف مولعم لجأ ىلا للاب سالا هضرامیف دنا

 لوم وبف  ارهاظ افالتخا قایسلا ىف ناف , ددعتل اب عفدنيف هيلا راشآ یذلا ذوذشلا امآ و , اذیعم دقملا لصأ ىف ناك

 فالتخاو «قرط نایب مدقت اک رلا نم ههبأ لع ناکام قو ىتح راج دلاو نع تلا لحما ىف كو 2 هنأ ىلع

 تناکو) هلق لع هقاو نيدلا نم وه هيلع ناك اف ربا صتخلا لا ىف اضيأ كرب مث , ةوبنلا تامالع ىف هظافلأ

 ىف نأ لوآلا دضعيو هدرب نکل < یرارلا مالك نم جردم وه وأ ؛ تا هيف ( ةمور قي رطب ىلا ضرالا ربا

 ضرالا ی تناكو د هيف ىراخيلا خيش م ىنأ نب ديعس نع ىدامرلا قرط نم « جرجخءتسلا »ف میما ىبأ ةياور

 سفن ىف یهو اهليسو هنع هللا یضو نایع اهارتشا ىتلا شیلا یه واولا نوكسو ءارلا مضب ةمورو « ةمور قبراعب ین

 نأ ىامركلا لقنو « هيلا تيسن نايثع اهيرتشي نأ لبق رثيلا هل تناک رافغ ىنب نم لجو ةمود نإ ليق دقو , ةئيدملا

 نكن 1 لدنجلا ةمود ناف لطاب وهو : تاق . لدنجلا ةمود املعا و لاق ءارلا لدي لادب «ةمود» تاباورلا ضع یف

 همءطأو راج ضرأ ىلا ىثم هب ىلا نأ ثيدحلا نف اضيأ و ء ضرأ ايف راج نوكي نأ نکع ىتح تحتف كاذذا
2 



 ةممط الا باتک نو 6۸

 ةمود نيب نال « رفسلا ىلا جاتحال لدنجلا ةمود قیرطب تناك ولف « هافوآ یتح امف كربف ماتو اهف مان و اهبطر نم

 یه هذه ةمود نأ ىلا « عل اطاا » بحاص راشأ دقو « ىرکبلا دبع وبأ هثیب اک لحام رشع ةايدملا نيبو لدنجلا

 هلوق ٠ ةمورو ىوبالا دجسلا نيب تناك راج ضرأ نکن ةنيدملا لخاد یهو امایسو نام اهارتشا لأ ةمور رثب

 نب ناوم وبأ ناكو : لاق < ماللاو ميجلاب ةاورلا رثكأو رذ نآو یسب األ اذک : ضايع لاق ( اماع الف تلج )

 . هریسفت و راج ةبطاخم اما ىلع ءاذأأ مو نيسلا نوكسإ ىأ تسال ا!مطرضإ هنأ الا ةياورلا هذه بوص) جارم

 لاق « اماع فل لا رخأت ىأ وللا نم ةغدخم و ةلختاا نم ةددشع مالو ةءجعم هاب الفن  ءاض2ا نع ت رخ یآ

 نأ كلذ ىضتؤأف 6 یا هسفن نعال ضدرالا نع زا نأ ىلع لدي ثر دا ل وأ ض رالا رکذ کس : ضا.

 ی ةنک اس ةمجعم م نوئب الت هدعإو «ضرالل ريمضلاو ءاتا نوكسو ةلمرملا نيا حب ضایع دنع ةباورلا طبض

 مثيلا فآ دنعو : ةدحوم مث ةلمب» ءاحب «تسبذ» ىلصصالل عقوو : لاق « لخنلا ةمج نم رامثالازع ضرالا ترخأت

 ساخو ةئداع نع ريذ:وأ هناخ اذا هدرع ساه لاي ؛ الحو اهد ورم تفااغ یا فاأ ةمجملا .الا دمب «تسان د

 عقوو « ترخأت ىأ نون مث ةمجعم ءاخم « تسنح ه هريغ کعو : تلق . اهتبثا ةياورلا هذهو لاق , ريغت اذا ءىثلا

 ةياور قو « نون مث ةمجعع وأ ةدحوم مث ةلمیم ءاح ىردأ ان « ةروصلا هذهب « جرختسلا » ىف يعن ىبأ ةياود ىف
 نأكف ,ةيناتحتلا ديدشتو نیتحتفب ىلع اهدمب و ةليقث ةلمرم نيس م ةمجعم اهنظأو اماع “لغ ساخ لیعامسالا

 فرح مث فلأب ءايلا بةك ىلع ىهو « ةظفملا هذه نم فرح هل الغ اذكو الخن ةروصب لصألا ىف عقو ىذلا

 دمج رفعج وبأ لاق یربرفلا وه فسوي نب دمع لاق » لمتسلا نع رذ ىلأ ةياور ىف عقوو . هللا دنع مءلاو نيعلا

 الفن » لاق مث اطورضم ىأ اديقم ىدنع سیا الغ ىراخبلا وهو ليعامسا نب دمت لاق ىراخبلا قارو متاح ىبأ نا
 مو ) هلوق . ربخأ ةمجعملا ءاخلابو م ةخدنلا ىف هندجو ینکل , هريجوت مدنت دقو : تلق . « كش هيف سيل

 . ناث ماع ىلا ىأ ( لباق ىلا ) هلبمتأ ىأ ( هرظاتسأ ) هلوق ۰ لادلا دیددتو ميجا رسكو ةرمحلا حتفب ( دجأ
 نوكي نأ لمتحيو « لووجملل ىتملا ىضاملا لعفا ىلع ءارلا حتفو ةدحوملا ريكو ةزدحلا مب ( ريخأف ) هلوق

 ةياوز ىف عقوو « لالا ةرو م راضحتسا ىف ةغلابم كلذدك هرکذو « رباج لعاغاو ةعراضملا ةغيص ىلع ءارلا عضب

 . نی ) هلوق : ءادنلا ةادا فذح هيف اذك ( هرظنأ ال مماقا ابا لوقيف ) هلوق . تربخأت « جرختسملا » ىف معن يأ
 ٠ ثيدحلا رغآ ىف هيلع مالكلا ىنأيسو « هيف ليقتو هب لظتسنل ناتسبلا ىف هنذخضا ینلا ناكملا ىأ ( كشي رع

 قو« ةيناثلا ةرملا ىأ ( ةيناثلا لخالا ىف باطرلا ىف ماةف) هلوق ٠ بطد نم ىأ ( ىرخأ ةضبقب هتثج ) هلوق

 ىأ ( ضتاو ) ذاذجلاب سمآ لعف ( ذج رباجاب لاق مث ) هلوق ٠ باطرلا ىف هلوق لدب « فاطف ماقف » یمن ىبأ ةاور

 نم ريثكلا ءافيإ نم رهاظا ةداعلا قرخ رم هيف ال يب كاذ لاق ( هللا لوسر ىتأ درشأ لاقف ) هإوق .فوأ

 ٠ ىذلا ردق لضفي نأ نع الضف ةلضف لضفت نأ نع الضف لكلا نع الضف ضعبلا هنم ین هلآ نظي نكي مل ینلا لياقلا

 ريغو مركلا نم شرمیام تاشورعم : نابع نبا لاتو ٠ ءانب شيرعو شرع ) هإوق ۰ نيدلا نم هيلع ناڪ
 لوأ ىف الوصوم مدقت كلذ ىف سابع نيا نع لقنلاو « ىلمتسملا ةياور ىف اذه تبث ( اهتينبأ اشورم لاقي ء كلذ

 ىلع طسبام شورا ریو « قاس ىلع موقيام مرک-ا نم شورعءملا ناب هري-غ نع لقنلا هيفو « ماعنالا ةروس

 «فارعالا ریسفت ىف هلع هلقن مدقت دقو « ةديبع ىبأ ريسفت وه ءاب شیرعو شرع هلوقو « ضرالا هجو



 ۵۹4 ۵446 - 666 تیدحا

 ريسفت انه دارملاو ‹ اضيأ ةديبع ىبأ ريسفت وهو « امشورع ىلع ةب واخ د هلوق ريسفت وه « اهتينبأ امثورع » هلوقو

رب رسل هب داراا ليقو « هب لظاسإ أم هب دارا نأ لع سك لاف 5 هيلع ىلا دقر ىذلا راج شرع
 نا لاق « 

 ريثكلا 5 ديرأ ندا نم ةذاعتسالا نأو < مدنع كاذذإ “ىلا ةلقل ند نو نواخم ال اوناك مین تيدحلا ىف : نیما

 ىنلا ةرايز هو . هه ال هذخأ ريعش ىلع ةئوه يع هعردو و ىنلا تام مث نمو « ءاذو هل دجب ال م رآ هنم

 هياع تقد>تسا ىنبلا نيملأ ريغ دجاولا راظنإ ف ءعامهاا و ¢ اهالظر لالظتسالاو اهيف ةلولمقلاو نیتاسبلا لرخدو هباععأ

 4 قفرا نركيا

 رامجلا لک أ بسا - ۲

 هلل ردع نع دهام ین لاق ”شععألا ان دح ی انثلح ثایغ س صفح نب رع انت لح بس 6

e 5-5 5-5۳ ۰ ۶ ۳ 5 5  

 نم نإ : ب ؟يذلا لاتف «رةلغ را أ ذإ ؛”شولج کک ”ىنلا دنع نحن انيب » لاف امهمع هللا یضر رم نبا

 رس 2
 ت ص 9 ۶ ۳ -

 تفت م ءا لوسر اي ةلخنلا ىه لوقأ نأ تدرأف « دلخنلا ىن# هلأ تننظف « لسا کریک هتک رب ال رحشلا

 « ةلخنلا ىه : یباا لاقن . تكف « مهنكحأ انأ رةرّشع رشاع انأ اذاق

 ثيدح هيف ركذ « ملا ديدشت و ميجلا مضب ( راما لكأ باب ) هلوق
 ىف هحرش مده دقو ؛ ةلخلا ىف ربع نبأ

 عووبلا باتک ىف راجا لک أب ةچ ربا صوصخ ىلع مالكا مدت و 2 قوتس معلا باتک

 ةوجعلا ساپ - ۳
u4 ت 2  

 نع كع ن: رماع ا مناع نب مئا ان ربخا او ا دح هللا دبع ù ةعه ۳ لح - ۵

a 147 ۰ ۳و 6 سو ی - .ِ  . 

 « رخ الو مم مریلا كلذ ىف هرضب مل ةو جء تارع عبسموب لک بم نم: ب ہلا لوسر لاق» لآ دی

 [ ۰۷۷۹۰۰۷۱۹ « ۰۷۱۸۶ ىف هفارطآ - ۵44۰ تيدحلا ]

 مجلا نرتسو ةلمرلا نيملأ جنب ) ةوجملا باب ( هلوق
 ميجا مب (ةعمج انثدح ( هلوق ۰ فورعم وعلا نم عو

 لاقی . هبقأ ةمجو يع هجا نا لاق. , ىخلبلا ركب وبأ یاسا دادش نب دايز نبا ىأ ( هللا دبع نیا ) يا نوكسو

 ثالث ةنس تامو « تاقالا ىف نابح نا هلاق ثيدحلا 2:1 نم راص , الوأ ىأرلا 41 نم ناك« ناقاع وبأ اضيأ هل

 یوس ةتراا بتكلا ف الو لب یراخبلا ف هلامو 6 نیتئامو نالث و
 ةرجدلا كن دمح حرش قاش ۰ ثر دلا اذه

 ۳ هلوقو ۰ ىلاعت هللا ءاش نا بطلا باتک یف
 هايل ةدايزب یاغماا ةا ف حقو € تارع حمس مو لک حبصت ندد

 « عیسا و لاقف هلوا ف

 رملا ىف نارةلا ساپ - ع5
 e ۳ 5 ۰ 58 ےس 4 هي 5 ۳

 « ريب لا نا م هفس ماع انباصأ » لاق ےس ن بح ادندح ةبعش ان دح مدآ سنج — 05

 ار یبلا ناف ءاون رئال : لوقیو - لک ان نو - انب "رم رع نب لا ثبع ناکف ءارسمت انقر

 یرابل عن 9 ٩ ج۷۲ مس م



 ةمعطألا باتك 5 ۷۰

 ع نبا لوق نم ”نذإلا : ةبعش لاق ۰ « هاخآ ”لجرلا "نزاتسب نأ الا : لوقي "مث « نارقإلا نع ىه
 ( ةلبج ) هلوق . ةعامج عم لك نا ةرمت ىلا ةر عض ىأ ء ءارلا فيضختو فاقلا رسکپ ( نارقلا باب ) هلوق

 ربع نبا ريغ نع ىراخبلا ىف هلام ةقث یعبات قوکرغصم نیتلمبع ( يحس نبا ) هلو ٠ ةفيفخلا ةدحوملاو ميجلا حتفب
 هدنسم ىف ىسلايطلا دواد بأ ةياور ىف عقو « طق ماع ىأ ةناضالاب ( ةئرس ماع انباصأ) هلوق ۰ ءىث امهنع هللا ىذر
 رخآ هجو نم ملاظملا ف مدقتو « ةفياخ ناك ال هقا دبع ینمب ( ديبزلا نبا عم ) هلوق . <« ةن انتباصأ » ةبغش نغ
 وهو ءارمت انقازرأ ىف اناطغأ یا ( ارم انقزرف ) هلوق ٠ « قارعلا لهأ ضمب ىف ةنيدلاب انك » ظفلب ةبغش نع
 تلمح ىتلا ةعاجلا ببسب كاذذا دقنلا ةافل ارم دقنلا لد هريغو جارخلا لام نم ةنس لك ىف مه فرصٍ ىذلا ردقلا
 . هدنسم ىف ىملايطاا دواد ىبآل اذكو ءاونرقن ال لوةيف » ةكرشلا ىف ديلولا یا ةياور ىف (اونراقت ال لوةيو) هلوق
 هجرخأ دقو « فلأ ريغب ىحصفلا ةغللا نأ جملا بانک ف تضوأ دقو ةاورلا رک ال اذك ( نارفإلا نع ) هلوق
 نع رفمج نب دمع نه لاقو « ةرعش نع دمت نب جاجح نع دمحأ لاق كلذكو « نارقلا» ظفلب ىناايطاا دواد وا
 را ف نارفالا باب م دواد ىنأ هجرت قو «نارقالا » لسم ةهاور عی دن عقوو 3 ىطرقلا لاق « نارفإلا 5 ةيعش

 جلا نيب رق : ءارفلا لاق : باوصلا وهو ىثالثلا نم نرقو ىعابرلا نم نرقأو « ةقوردم ةظفللا هذه تسیلو
 : لاق ( نينرقم هل انک امو ) ىلاعت هلوق هنمو , هقاطأو هيلع یوق ال نرفآ لاقي امهاو ؛ نرفأ لاقي الو ةرمعلاو
 نع یه هلآ هام نوكيف « كلذ ىلع ىلا ىف نارقالا لمح لمحيف رثك ىأ قرملا ىف مدلا نرفأ ةغللا ىف ءاج نكل
 قحلاو . هنم معأ ريصي نکل : تلف . روكذملا نارقلا ىلإ هانعم عجريو « هريغ عم ناكاذإ رثلا لك نم راثكإلا
 . ةبعش پاحهآ نم نرق ظفلب و نرقأ ظفلب هاود نم نيب دحا نيم دقو « ةاوراا فالتخا نم ةظفللا هذه نأ
 م ) هلق . نارقلا رعسم ةياور قو « نارفإلا یامیشلا ةياور ىف عقوو « نا رقلا ةبعش نه ىسلايطلا لاق اذكو
 ىف همم كرتشا ىذلا هقيفر خالاب دارملاو ءزاج كلذ ىف هل نذأ اذاف یا ( هاخآ لجرلا نذأتسي نأ الإ لوقي
 وبأ هجرخأ دقو « هلبق ىذلا دنسلاب لوصوم وه ( رع نبا لوق نم نذالا : ةبعش لاق ) هلق ۰ رمّلا كلذ
 لسل هلصأو ۰ ىليعامساللو ديلولا ىبأ نع ةکرشاا ىف مدقت اذك و « اجردم ةيعش نع هدنسم ق ىبلايطلا دواد
 فوقولا لصف ىلع مدآ عباتو« ةبعش نعامهريغو رمو ديزي نع دمحأ هجرخأ !ذکو « ذاعم ن ذاعم نع كلذك

 نبا لاق , نارفإلا » هلوق ىلا مدآ هقاسام لثم هقبرط نم بيطخلا هجرخأ ةيعش نع راو نب ةبابش عوفرملا نم .
 «ر# نبا لوق نم نذالا ىرأ » ةبعش نع ىلع نر مصاع لاق اذکو « هاخآ کنم لجرلا نذآسب نأ الإ رع
 نذأتسب نأ الإ » ةيعش لاق « هتباور ىف لاقن یعیضلا ماع نب دعس ةبعش نع اضيأ هلصف دقو ۰ بيطخلا هجرخأ
 ةيعش نع » لاقف ىعباتلا مما ىف ًاطعأ ادیعس نأ الإ اضیا برطخلا هجرخأ « رع نا لوق نه وه « هاخا عدحا
 ةبعش باما نأ لصاحلاو . ةعامجلا لاق اي « محم نب ةلبج و ظوفحاو « ريع نیا رع دانید نب هللا دبع نع
 0 ةفوقوم وأ ةعوفرم ةدابزلا هله نوک ىف ددرتلا هنع اوور مهنم 22.اطو : اجردم هنء هاور مرک اف ا وماتخا

 ىف فلاخ هنأ الإ سماع نب دعس هعیاتو « ربع نبا لوق نم ةدايزلا نأب هنع مزج مدآو « هنع لصف ةبابشو
 هاور نمف ان رظن کا ددرتلا 4۶۶ اوور ىذلا ناکو هددرئو همزج شرامت و ةبعش ىلد اوفلتخا ايلف « یمباتلا ۱

 ىروثلا اماف «ةسينأ ىبأ نب ديزو رعسمو یابیشلا قحا نیاو ىروثلا نایفس نع درو دق هاني أ رف نیمب اتلا نم هريغ



 ۷۱ ۵441 ثبدحلا

 عفرلا هرهاظ اذهو ,هباععآ نذأتسي ىتح اعيمج نيت رةلا نيب لجرلا نرقي نأ ىن و هظفا و ةكرشلا ىف هتباور تمدقتف

 فئات نأ الا نارقإلا نع یہ » ظفلب دواد وبأو دحأ اهجرخاف یابیشا ةياور امأو ؛ جاردالا لاحا عم

 عوالا ىف نابح نبأ اب جرخأف ةسينأ یآ نب دیز اور امأو « ىروثلا ةياود ىف لوقلاک امف لوقلاو « كباحصأ

 كلذ لعفي نأ دارأ ناف , نرقي الف رع" نم موق عم لك أ نم » ظفلب هحيعح نم ىناثلا مسفلا نم نیس و نماثلا

 ىنلا نع هاور نميف انرظن مث . اضيأ جاردالا لامتحا عم عفرلا یف ربظأ اذهو « لعفیلف اونذ ناف « موتذأةسيلف

 هدنسم ىف قدسإ نأ كلذو ؛ عوق م ناذتتسالاب مالا نأ یضتقب هفايسو ةريزه ىبأ نع هاندجوف رمع نبا ريغ هلو

 مل هللا لوسد انيلا ثعبف ةغصلا باععأ ىف تنك لاق ةر ردى أ نع ىهشلا قيرط نم اجرخأ نابح نا هقيرط نمو

 تنرق دق ىلإ هبحاصا لاق مدحأ نرق اذإ انیامصا لمغ « غوجا ۳ نيتنثلا لک ان انكف اننيب بكف ةوج رمت

 لءفن انک» یاحماا لوقو ؛ افورعم محل اعورشم ناک هنآ ىلع لاد لب ىلا نمز ىف مهنم لعفلا اذهو « اون رقاف

 لوسر مسق» هظفل و هجولا اذه نم رازبلا هجرخآ ام هنم حرصأو . روما دنع عفرلا كح هل ءاذک ب ىنلا نمز ف

 حجرت ىذلاف « هباععآ نذاب الإ نرقب نأ ی هللا لوسد یف ء نرقي میضعب ناکف هباحصا نيب ارم زا هلل

 نم مزلبال و « ةكرشلا فو ملاظاا باتک ىف اماع مجرتو ةدايزلا هذه ىراخبلا دمتعا دقو . هيف جاددإ ال نأ ىدنع

 , یفأف كلذ ىف یفتسا هنأ درو دقو « عفرلا هيف هدنتسم نوکی ال نأ عوف ص ريغ ةرم نذالا ركذ رم نبا نوک

 نع روع نأ لثس » لاق ةلص ند رعسم قيرط نم قاسلا جرخأف دنسلا ناب ىلا ءاوتف ىف طشنبال دق یفلاو

 الو ؛ ةعوفم اهلك اهرکذ ةصقلاب ثدح ا ةنأ ىلع لمحیف « « كبامصأ نذأتست نأ الإ « نرقنال : لات رلا نارق

 لاق : لا كح ىف فلتخا دقو ۰ لعأ هللاو همقرب ذئايح حرصإ لو . هفقو ىلع هظفح ىذلا كسحلاب ىتفأ یتفتس

 اكرتشم ماعطلا ناك ناف « لمصفتلا باوصااو ؟ ةهاركلا وأ مرحتلا ىلع وه له یا اذه قاوفاتخا : ىوونلا

 « كلذ نظلا ىلع بلذپ ثيحح لاح ةذيرق نم هماقم موقب اب وأ مهح رصتب لصحم و . مماضرب الا مارح نارقلاف مهيب

 الإ وه هل زوو هريغل مرحو ‹ هاضر طرتشا لک الا ىف مهل نذأو مدح ال ناک ناو مرح مريخ مامطلا ناك ناف

 اريثك ءىثلا ناك نإ الإ , هفیض ىواسيل نرقیال نأ فيضال نسحو « هعم نيلك الا نذأتسي نأ بحتسي هنأ

 : رخآ لهشل غارسالا ديري الجمتسم نركي نأ الإ « هرشلا ىضتةام كرت اةنطم لک لا ىف بدلا نأ عم « مهنع لضفي

 لام لا عاستا عم مويلا امأف . *یشاا نم ةلق ىف اوناك ثيح مجهز ىف ناک امن ناذئتسالا اذه طرش نأ ىناطخلا ركذو

 « بسلا ضوصخمب ال ظفلا موممب ةربملا نال ء ليصفتلا باوصلا نأب ىوونلا هبقعتو . ناذثتسا ىلا جاتص الف

 ثيدح ىف ريبزلا نبا ةصقو ؛ ىوق وهو هلا دشرب هتمدق ىذلا ةريره ىبأ ثيدح : تاق . تباث ريغ وهو فيك

 هيف نال وأ « هبحاصب ىرزي كلذو اهرش هيف نال نارقلا نم ىهلا عقو اما : ةياهلا قريثألا نبا لاتو . كلذك بالا

 اذإو ليلقلا نم نوسا وب كلذ عم اوناكو ٠ ءىثلا ةلقو شيعلا ةدش نم هيف !وناك ال هنع یمن اما لیقو ٠ هقيفرب انبغ

 ميظعت وأ نيترّلا نيب نرقلا ىلع كلذ هلمح ىتح هعوج دشا نو مهيأ نوكي دقو اضعب مبضعب رثآ امر اوعمتجا

 نيغلا لجأ نم اهثأ اهرهاظف ميحس نب ةليج ةصق امأو « نيقابلا سوفنل ابییطت كلذ ىف ناذئةسالا ىلا مدشرأف ةمقلا

 خسانل ف نیهاش نا جرخآ دقو . یبتنا ةفصلا باحصأ ىف ةر ره ىبأ نع هوح یورو . ءاوس هيف میکلم نوکلو

 ناو « رقلا ىف نارقآ نع عتیبن تشكو هعقر هیبآ نع ةديرب نبا قيرط نم « رازبلا دنسم » ىف وهو خوسالاو



 ةممطألا پات -۷۰ ۷۲

 ىهنلا ثيدح : ىزاحلا لاق ء افعض هدانسا ىف ناف ثيدحلا اذه ىلإ راشآ ىوونلا لعلف « اونرفاف ميلع عسو هللا

 ىفاكيف ةيويئدلا ملاصملا ليبق نم وه امئاو تادابعلا باب نم سيل هلال « ريسي هيف بطخلا نأ الا , ربشأو حما
 اكلام صخشلا نوک لاح ىف زاوجلاب هدارمو « لاق اذک . كلذ زاوج ىلع ةمالا عاج) هدضءب و ؛ كلذ لث هيف
 هديغ لام دحأ رئأتسي نأ ءالعلا نم دحأ رمي ملف الاو « ىووالا هررق ا هيف هل نذالا يرطب ولو لوك الا كلذل
 ضعب ىلع میضم داثتفسا هيضربال نافيضلا نيب ماعطلا عضو ىذلا نأ لع لدت ةنيرق تماق ول ىح « ةنذإ ريغب
 ليذ » ىف ىنيدملا یسوم وبأ ركذو ٠ اضرلا ةئيرق تداق اذا كلذ ىف ةمراكملا عقت الو ءامزج راثئتسالا مرح
 ليمحي سیل : كلام لاقو . هبحاصب ىرزملا عمطلاو هرشلا نم هيف امل نار حابقتسا راجو ةشئاع نع « نيبيررغلا
 .ةعماجلا ةلعلا حوضول « امهوحنو بنعااو بهيزلا اذدكو بطرلا رولا ىنعم ىف : (هيبنت ٠ هتقفر نم رثكأ لک اپ نأ
 هلحو « ینعلابو ثيدسحلا قاسمي لبجو مهم وهس وهو « ميرحتلا لع ىبنلا اذه رهاظلا لهآ لمح : ىطرقلا لا
 دقو .لاحلاب دعقأو لالا مرفآ وهو هبوار رع نا میف لیلدب هيلع عایتجالا و لک لا ىف ةكرادشملا لاح ىلع روبما
 لمف « كلذ ريغ لیق و هيف ىلا عفرلاب لرق و ٠ عضولاب ليقف ؟ هکسل# ىتم هيدي نيب ماعطلا عضوي نميف ءاملعلا فلتخا
 ینلا ليصفتلا نكل ؛ نرقي نأ زوج ىناثلا لو « نيقابلا نذاب الإ نرقي نأ زوج الف  ءاوس هيف مبكلي لوألا
 ىف هليبس سارعالا ف راثنا للذکو نافيضلا یدب نيب مضویام معن . ةيبقفلا دعاوتلا هيضتقت ىذلا وه مدقت
 نأ ريسيلا هیفکسبال نا غاس الو « هل حوضوملاو عضاولا ىلع رمالا قاضل مین ناما یواست ىلع مالا لح ولو « "یثلا نم لوانتلا ىلا جایتحالا فو ؛ لكالا رادةء ىف سانلا فالتخال « حاشتلا ال ةمراكملا ليبس فرعلا
 نأ فرع هيف ةحاسلا ىلع میلمع ىرجو كلذ ىف سانلا حاشتي مل الو , ريسيلا هعبشي نم بیصآ نم كأ لواناب
 0 لع هقاو «ةلاح لك ىف قالطالا ىلع سيل كلذ ىف ألا

 ءاثقلا ساب - م ۱
 2 ا دبع تعم لاق دی نع دعس نب مارا ىنثدح لاق نا دبع لیعاسا او - ۷

 « ماّاب برا هلك أي ب بلا تيأر » لاق ,رفج
 ىلاعت هللا ءاش نا هدعب یذلا بایلا ىف هثيدح حرش ىتأي ( ءاثقلا باب ) هلوق

 زلخنلا ةكرت تسيل - ٩
 ءيا نه رع نبا تعم“ لاق دهاجم نع ريب ز نع ةحلط نب د ايث لح مش وأ اشو - ۸

 « ةلخنلا یهو ؛ سالم نوكست ٌةرجش رحشلا نم » لاق هلل
 قوتسم ةحرش م هنأو ابيرق هيلع ةيبنتلا مدقت دقو ارصتخع رمع نیا ثيدح هيف رکذ ( ةلخنلا هكرب باب ) هلوق
 ملا باتک ق

 ةر  نيماعطلاوأ نين والا مج تسيسسإب - ۷



 ثيدحلا ۵۱4٩ 0۷۳

 راعج ی نا دبع ند هبا نع دس نب مارا ان ریخآ نا 27 اا 0 "نا شم بس 66

 « ءانقلاب بط رلا لک أي ب ٹا لوسر تیر » لاق امنع لا یفر

 لو « رم ةرع » حورشلا ضعإ ىف تيأرو قدحاو ةلاح ین ىأ ( ةرع نيماعطلا وأ نينوللا حج باب ( هلوق

 نیل هيف بعقب وأ .ءاءاب ىتأ رب ىنلا نا د سن تیدح فيعضت ىلا حا ىراخبلا لملو «لوصالا ىف راركدتلا رأ

 . نا ود ( هللا دبع ) هلو ۰ لوبجم وار هيفو یناریطاا هجرخآ « همرحآ الو هک آ ال  .انإ ىف نامدأ : لاقف لسعو

 ةجرد اذه نم ىلعأب باوبأب هلی ايف اذكو ءاوس بالا اذه لبق ثيدحلا اذهل ىراخبلا جارخا مدقت دقو « كرابملا

 لک أي ) هلو : هثیدح نء الا هفرعنال بیرغ حیص ىذمرتلا لاق « دعس نب هاربا ىلع هرادم نأ كلذ ىف ببسلاو

 لاق رفعج نب هللا دبع ثيدح نم طسرالا » ف جرخاف , امل هلكأ ةيفيك ینارطاا ةياور ىف عفر ( ءاثقلاپ بطرلا

 وهو هيف جرخأو « فعض هدنس ینو قم اذ نمو ةرم اذ نم لک اب وهو ابطر هلامش قو ءاثف مس ىلا نیم ىف تيأد»

 بحأ ناكو « خياوبلاب بطرلا لک أيف « هراسيب خيطبلاو هنيميب بطرلا ذخأي ناكو سنأ ثیدح نم میمن ىبآل بطلا ىف

 عمج ريلي هللا لوسر تيأر » سنآ نع كرم نع حيحص دنسب یاس جرخأو « اضيأ فرعض هدئسو « هيلا ةبكاذلا

 « رفصالا خبطبلا ند عون ىاز اهدمب ةدحواا رسكو ءارلا نوكسو ةمجعملا ءاخلا رسکب وهو « زبرخلاو بطرلا نيب

 معز نم ىلع بقعت اذه یو « زاجل اب كلذك هتدهاش اك زب راک ريصتف را ةدش ن٠ رفصتف ءاثقلا رکن دنو

 امهدحأ نأب ليلعتلا درو دقو « بطرلا ىف اك ةرأرح یفصالا ىف نأب لتعا و « رضخالا ثيدحلا ىف خیل اب دارملا نأ

 فرط ب هت والحل هيف ناك ناو ةدورب بطرلل ةيسنلاب رفصالا ىف ناب كلذ نع باوجلاو « رخالا ةرارح ءنطي

 هل ةياور فو « بطرلاب خيطولا لك أ يَ ىلا نا و ةشئاع نع حيمس دنسب اضرآ یاسنلا قو . معأ هللاو « ةرارح

 هلي ىنلا ىلع ىينلخدتل ة:سلل ىج امت ىأ تدارآ و ةشئاع نع هجام نا جرخأو ءاعيمج بطرلاو خيطبلا نيب عج

 ب ینا ینجوزت ال » امدح نم یاسنللو قنعس نيحأ 5 تنمسف ءاثلاب بطرلا تاك أ ىتح كلذ اهل ماقتسا اف

 نع رخآ هجو نم بطلا ىف عن ىأ دنعو , محلا نسحاک هیلع تنمسف رآلاب ءاثقلا فو طاف "ی ريغب قوجلاع

 «رملاو ديزلا بحي ناك عيب ىنلا نأ » رسب ینا ثیدح نم هجام نالو « كلذب ا وبأ رمأ مب یفلا نا و ةشئاع

 : لاقف رمتب انيل عجمتي وهو لجر ىلع تاخد و لات هيبأ نع كاخ ىبأ نب ليعامس| قيرط نم دمحالو , ثيدحلا

 نيديشلا لك أ زاوج باپلا ثيدح ىف: یوونلا لاق « یوق هدانساو < نیبمط الا امهامس و هلا لوسد ناف ؛ ندا

 ءایلعلا نيب فالخ الو « معاطملا ف عسوتلا زاوج هذه ذخوب و ءاعم نيماعط لك أ زاوجو اعم امريغو ةبكافلا نم

 راثك الاو هفرتااو عسونلا دايتعال امنم ةهاركلا ىلع لوح اذه فالخ نم فارلا نع لقت امو . كلذ زاوج ق

 قئاللا هجولا ىلع اهامتساو اهعئابطو ةمعطالا تافص ةاعارم زاوج هنب ذخر « یطرقلا لاقو . ةيفيد ةحاصم ريل

 ىف ريپڪ لسأ اذهو « الدتعا اعم الكأ اذاف ؛ةدورب ءاثقلا فو ةرارح بطرلا ىف نال « بطلا ةدعاق ىلع 5

 اذه قاسف « هدرض بهذيل بطرلا عم لكؤت ىنا ءايشآلا باب د بطا ىف یمن وبأ مجرتو . ةيودالا نم تابكرملا

 خیطبلا لك أي ناك د ظفلب ةشئاع ثيدح ىف دواد ىلأ دنع یهو ء اپ مجرم یا ةدايزلا ركذي مل نكسل , ثيدحلا

 دارلاو « هنزوب خیطبا ف ةمل ءاطلا ميد خييطلاو « اذه رحب اذه درو اذه درب اذه رج رکو : لرقيف باطرلاب



 خيطبلا فال زاجيملا ضرأب ودوج شک ناكو 2 خيطبلا لدي زر را ظا تیدطا دورو ل۔ےادب رفصالا هب

 انيأ ىلعامسالا أمهركذي لو ییسفلا ةباور نه اميدحو ةمجرنلا اذه تاعتس : ) هيعأت ( ۰ رضخالا

 ةرشع ”ةرشع ماءطلا ىلع سولجلاو « ةرّشع ةةرّشع نافيصلا لخدأ نت ساپ - ۸

 نع ماشه نعو <« شا نع "نامع ىبأ دعا نع دیر ی دا ايث دح دع ۳ ”تاّصلا رم — 0

 هنمتلمجو هنج ريعش نم ردم ىلا تدك - م - ےس مأ نأ » سنا نع ةميبر ىلأ نانس نعو «سنآ نع دی

 ۰ یعم ناو : لاق , هتوعدف  هباحصأ ف وهو - هتیتأذ دلو یدلا ىلإ ین م « اهدنع ةكع ترصعو هل

 1 ميس ما َُْمتَص یف وه اع] هلل لوسراب : لاق ةحلط وبأ هيلإ جرخف . ىعم نمو لوقي هنإ : تلقف تنل

 اولخ دف « ةرشع "لع لخدأ :لاق ا ويش یتح اولك أذ اواخذأف ۽ ةرشع “لع لخدأ : لاقو هب ءیغ « لغدف

 رظنأ تامتف . ماق مث هلي ین لک را نه قا ةةرشع ىلع لخدأ لاق م .اوءبش یتح اولكأف

 ؟ « ءىث اہم صقن له

 كلذ ىلا جيتحا اذا ىأ ( ةرشع ةرشع ماعطاا ىلع سواجلاو « ةرشء ةرشع نافيضلا لخدأ نم باب ) هلوق

 نع و « سنأ نع دمت نع ماشه نعو < س نع نايم ىبأ دمجلا نع ) هلوق . هيلع سولجلا ناكم وأ ماعطلا قيضل

 « ن ریس نا ره دمو « ناسح نا وه ماشهو « دی ژ نب داش ةثالثلا ديئاسالا هذه ) سنآ نع ةع ر یآ نانس

 ةعيبر وأ ناثس وه امتاو اط وهو ةعيبر ىنأ نب نائس نكسلا نبا ةياور ف عفو ضاع لاق ةءيبر وبأ ناو

 مسا هتياك تقفاو ةع ر ربا وهو ةعيبر نا وه ناتسو < نکساا نبا نود نم هيف ًأطدخلا : تلق . هتینک ةعيب ر وأو

 لاقو « متاح وبأو نيعم نبا هيف ماکت داو ؛ هريذإ نو رم وهر ٠ ثر دو اذه ىوس یراخبلا ىف هل سیا و 6 هیبآ

 ل اثيشج هتاعج ىأ ةيجعد نيدو م# ( هنشج ) هلوق ۰ 4 ناال ةنأ وجرأو ؛ةلبلق ثيداحأ 4 : یدع نبا

 ٤ هب مرجلا م انک هانعدر ةدمهع نزو ةلمم ءاطو ةمجعم هام ) ةفيطخ ) هلوق . معان ريغ قيفد شيشجلاو

 قغالملاو عباصالاب اموفطخيف ساناا امقملیو خيطي د قيأد هيلع ردبو نبل دخؤ» نأ هلص لیقو € ةوينلا تامالع د

 ٹر دلا قاہسو قوبلا تامالع د ف وتسهم ةصقلا هذه حرش ملأ دقو . لو ىح ةليعف یهو « كلذب ترمس

 هتعدص لرتب ىذلا نال ء لياق "یش وه ىأ ماس ما هتمنص ءىش وه اما » ةاورا هذه ىف هلوقو ٠ انه ام ما كانو

 ىلع لدرام سم تاراور ضع ى نآ € ةوبنلا تامالع » ف تمهدق دقو « ةداعلا £ اریثک نوكي ال اهدرفع ةأرما

 ةحاط وبآ لاةف , سنأ نع ةحلط ىبأ نب هللا دبع نب بوقعي ةياور ىف هلوق لثم اراصتخا انه بابلا قايس ىف نأ

 هللا ديه نب ورمع ةياور قو « یرآ نم عيشي ام اندنع نکی مو« كدحوكوەدي اسنأ تاسرأ اهل هللا لوسراپ

 نم ماعطلا ىلع عامتجالا : لاطب نبا لاق « هيف كرابيس هللا نا : لاقذ ءصرق وه امبإ : ةحلط وبأ لاقف , سنآ نع

 ها مسا اوركذاو مماعط لعاوحهتجا » هعفد بر> نب یثحد ثيدح نم دواد وأ ىوردقو « ةكربلا بايسأ

 اوردقي نأ ةريثكلا ةعامجا نکع الوةدحاو ةمصت تناك امال لعأ هللاو ةر ةرشع مراخدآ امتاو : لاق «عل كدابپ
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 ثيدحملا ىف سياو : لق ءاومحدزب الو لك الا نم اونکمتاا ةرشع ةرشع میاعج « مامطلا ةلق عم اهنم لواننلا له

 ماعطلا لع ةرشع نم رثكأ عامتجا نع عنلا

 هل ینا نع رع نا هيف . كوتبلاو مولا نم اب ساپ 2 6

 لَو ىلا تمام : سال يق » لاق زيزملا دبع نع رٹراولا هلبع انکدح د دسم او - ۱

 یا 6 ا ۰ ۶ ت -. ء ۰ 3

 0 ان دحسم نب رهن الذ 8 ا نم : لاقف ؟ مولا ىف لوقي

 بارش نبا نع سنو انربخأ دیس نب هللا دبع "ناوفص وبأ انثدح هللا دبع ن لع شرو - ۰۷

 الصب 5 امو لکا نم م لاق و ینا رغ مکر اع نا یر نا ربع نب راج "نأ lae راد لاق "آ

 ¢ ان دحسم ل ل وأ 6 ال ممیاف

 ىلع ابلك ال دج لا لوخد نم ىهنلا لهو < ةمرك ةحار اهل یا یآ ( لوقبلاو مولا نم هرکی ام باب ) هلوق

 ةياور نم ةعمجا باتک ليبق ةالصلا ةفص رخاوأ ىف مدقت ( لب ینلا نع رع نبا هيف ) هلوق « اهدحآ . ثيداحأ
 « اندجسم نر الف - مولا ینعب  ةرجشلا هذه نم لكأ نم » ری. ةوزغ ىف لاق هلي ىنلا نأ رع نا نع عفان

 رش وهورع نا ةباود نم « ةمعطالا باتک » ىف یرادلا دعس نب ناڪ جرخأف : ثيدحلا اذه بیس انل عقوو

 ابف اث . هركذف « لاقف كلذي ىذأت هناکشف « لصبلاو موثلا اراكأ دقو لب ىنلا ساحب موق ءاج » لاق هنع برح نبا

 دجع نع دیعس نبأ وهو ثراولا ديد نع ايضالك « رمعم نآ نع ةالصاا ىف مدقتو « ددسمنغ :دروآ یا كي فرح

 هنکلو « لوقا رکذ هيفو اقاعمو الوصوم كانه اضرأ مدقت دقو + راج تو لح ملا ٠ بییض نبا وه ز زملا

 ناب امج نولمملا هب ىذأتيال ثرح 22 هري هتحاب] هم « ىجانت ال نم یجانآ ناف کدو هلوقو . انه هرصتخا

 ىف « ال » هلوق مرممل هورکم هنأ حصالاو , هيلع امرع كلذ ناك : لیقف علل وه هقح ىف فلتخاو . تبداحالا

 نآ نكمي كلهو الإ ةعاس نم ام ةئأو ل 2 هل كلا ةمزالم عنملا ف ةلما) نأ لوألا ةجحو ؟ وه مارحأ باوج

 « دجسلا روضح هل هرکی اراك | نم نأ الإ « ثاركلاو لصبلاو موثلا لک | زاوج نايب ثيداحألا هذه قو . امف هاقاي

 ضايع هديقو ىتاربطلا یف ثيدح هيف درو كفو« لجفلاک ةحارلا ةمركلا لوقا نم اهانهم ام ءاوقفلا اب قحلأ دقو

 : ةيهاركلا £ فلتخاو 0 ابتعار حوقت هحارچ هن نمو رخببلا دی دشا ةيعفاشلا ضعب هب قحلاو « هنع ىثجت نك

 .ءايشالا هذه لوات مرخ رهاضاا لأ نع لمان ضايع برغأو ¢ مرحلا ةب رهاظاا نهرو « هم زبلا ىلع دوپماف

 ىطاعتي نم ىلغ مرحب مث « زاوجلاب مز> نبأ حرص نکل و ¢ نيع ضرف ةعامجاو « ةءاجلا روضح عن# اهن اقلطم

 ه ۸۶ نم هههذع لعآ ودو « دج روضح كلذ

 كارألا قو وهو « ثابكملا یساپ - ۰

 ت ی ۰ - 
 لاق لس وأ ینربخآ لاق بارش نبا نع سوب نع ربه نا انثادح ريم ن ةليعس ازم - ۳



Ve 8 ۷ةمعط الا باتک ٦ 

 هنم د وا ls : لاقف ثارکلا قع رنا ری هلن ۲ وسر مد امك » لاق نا دبع نب راج نا

 ؟ « اهاعر الإ ىن نم لهو « ممن : لاق ؟ ملا عر تنكأ : ليقف . بطي ناف

 اذک ( كا دالا قرو رهد هلوق ) ةثاثم فلالا دعبو ةدحولا فیفخ و فاک-اا حتفب ( ثایکیاا باب ( هلوق

 كارالا 07 نسل عفوو . ىنا كارالا رم باوصلاو « ةءاورلا ىف انك : لاو هاشم نع رذ نأ ةاود ق عفو

 امنا : لاقن ليعامسالا هبقعتو , كارالا قرو لاطإ ناو من ىبأو ىلع امالا دبع عقوو . نیبجولا ىلع نيفابلاو

 ثايكلا : لاطب نبا لاقو . ثاكلا ومف دوسا اذاف  ريرحلا نزو ةدحرع ىنمي - ء ربا وهو كارالا رگ وه

 « حیحصب سیا كارآلا قرو هلوق : نيالا نبا لاتو . سبایلاو بطرلا هرم و راو « هم ضغلا كارالا رم

 ثابكلا ناو كلذ سکسع ليقو « زوم وف ايرط ناك اذاف « هجيضن وه ليقو ؛كارآلا رم هآ ةغملا ف ینلاو

 لب لاو ساناا هلك أي نيثلا هبشي : دايز وبأ لاق .م هل سیلو سبي اذا كارالا رم وه : ديبع وبأ لاتو « ىرطلا

  لیقو هجيضن ليقو كارالا رم ثابكلا : ضایع لاتو . ىم احلق هيف نأدك راح وه ورع وأ لاقو « مفلاو

 لاقو ؛ لاق اذک « باونملا لع « كارالا رم“ وهو » یراخبلا خسف نع هانأر ىذلاو : نةما نا انخيش لاق ‹ هضغ

 ديدشتب ( ناربطا رب ) هلوق ۰ ةنللا فالخ رهو ليق « كلارالا قرو وهو » ىراخبلا ةخسن ىف عقد ىامركلا

 ( ىج ) هلوق . كم نم ةلحرم ىلع فورعم ناكم « ررظا ةنثت ظفلب ةمجعم ءاظلاو ةحوتفم ميه ابلبق ءارلا

 هلوق ۰ ذبجو بذج اولاق اک « هيواقم وهو بيطأ یم ةغا وهو انه عقو اذك ( بطیا هناف) هل . فطتقن ىأ

 نال ؟ ثابكلا بيطأ تفرع ىح منذلا یعرت تنك أ : ريدقتلاو راصتخا لاؤسلا ىف ؟ ( مغل ىعرت تنك أ ليقف

 ىهوم ةصق ىف كلذ نایب مدقت دقو « اهتحن لالظتسالاو اهنم یعراا بلطل راثالا تحت هددرت شك ملا یعار

 نع نیم نإ دافأو < ةراجإلا لئاوأ ف ملا ءایهن الا ید ىف کا لغ مالكلا مدقتو ؛ ءایین الا ثرداحأ نم

 رگ لكأ ةحابإ هيفو : لاق , اهیکار سفن وهزتالف بکرتال اهنوكل كاذب ابصاصتخا ىف ةدكحلا نأ ىدوادلا

 هدابع هللا ىنغأ دق ذاق « تاوفالا مدع د مالسالا لوأ ىف اذه ناك لاطب نبا لاق « كال ىذلا رجشلا

 ىلا ةراشإلا مالکسلا اذهب دارآ نا : تلق . كارالا رم ىلا موي ةجاح الف قزرا ةعسو ةريثكلا بوم ةطنملاب

 ةبغر مهل عرولا لهأ نم ريثك لب « نمت رغب حيبأ ام عنم یکذ ام دوجو نم مزاي الو ؛ لسم سيلف هلوانت ةهارك

 «لئالدلا» باتک ىف ثيدحلا اذه قویلا جرخآ : ةلكت . لعأ هاو ىرتشي ام لوانت نم رثک | تاحابملا هذه لثم ىف

 لاقو ثيدحلا اذه رک ذف « رباج ىلا ءایبنالا ثيداحأ ىف ىضاملا هدنسپ ديكب نب ىحي نع كيرش نب دیبع قيرط نم

 نع ىراخبلا هاور : قوا لاق « ناضمر نم تیقب ةرشع ثالثل ةعمج موي ردب موب ناك كلذ نإ لاتو » هرخآ ق

 باهش نبا نم ةدايزلا هذه لعل و ؛ لاق اك وهو حلا ناك كلذ نأ » هلوق نود ىنمي « خييراتلا نود ريكب نب ىحي

 ۱ هناور ذحآ

 مامطلا دعب سا بسا - م

 ديوس نع » ,راس نب ريش نع للوهض نم 7۳ "تمم نايف ایل لح ا دبع ن ىلع اش - 0

 « ايلك أف  یتیوسب الإ اف مامطباعد ءابهسلاب اك ف ییخ لل فا لوسر مم اجر : لاق نامثلا نبا
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 « انطءطمو ضضنش ةالصاا ىلا ماق

 املف « ربيخ ىلإ تلك شا وسر عم انجرخ ديوس انک دح » : لوقي اريشب تەم حم لاق - 6

 « هنم انلك اف هانکلث « قيوسب الا ین اف « ماعطب اعد - ةحور ىلع میخ نم "یهو : ىبح لاق ۔۔ ءابمصااب انك

 یه نم است كنأک: نایفس لاقو ٠ « أوتيت او "برغل اب یلص ما نم اضم نطق واع اد

 ذحاو دنس هقاسو ؛ قیوسلا دعب ةنعمضملا ىف ناعنلا نی دوس ثيدح هيف رکذ (ماءطلا دعب ةضمضملا باب (

 ىف لاقو « ةمعط لا لئاوآ ىف هنتهو هدانساب مدقت دقو « هانکلف » رخآلا ىف دازو « انك أف , امهدحأ ىف لاق نيظفلب

 « ديعس نإ یک نم هەست كن اک : نایفس لاق د انه هرخآ ىف لاتو < هدب ىلع ادوع هنم هتعمس لاق و كانه هرخآ

 ظافلالا ضمب ابضعب ىف ريغ ا٤ رف ارام نایفس نم هعم ىنيدملا نأ وهو ايلع نا ىلع لوح وهو

 ليدنملاب حس نأ لبق اهّصَمو معباصألا لا اپ - ۲

 سابع نا نع واطع نع رايد ن ورم نع "نایفس انثدح هللا رلبع نب لء اشم بس 5
 'ىبلا ”نأ

 « ابتلي وأ اهل یتح هدب حس الف ک دحآ لک أ اذإ » لاق هلي

 ضعب ىف عفو ام ىلا كلذي راشأو « لیدنلاب هديق اذك(ليدنملاب حس# نأ لبق ابصمو عب اصالا قءل باب) هلوق

 ليدنملاب هدب حس الث و ظفلب راج نع ريبزلا ىبأ نع ىروثلا نامفس قبرط نم لسم هج رخأ اک ثيدحلا قرط

 لدي هموهفمو « ليدانم مهل نكي مل مهنأ ىف رص هيلي ىذلا بابلا ف روكذملا رباج ثيدح نكل «همياصأ علي ىتح

 و كاذک سلا لب هل مورغ» الو دجو نم ىلع ىنا ثردح لمحیف « اب اوحسمل لیدانم م۵ تناك ول مهنأ ىلع

 اجف كلذو « اضيأ راج نع هقرط ضءب ىف عقو ام ىلا ريشيف ءابصمو » ةمجرتلا ىف هلوق امأو « لیدنلا يغب حسم

 ىف لافقلا رکذو « اص ىتح هدي حسک الف مدحأ معط اذا » ظفلب هنع نايفس یا ةياور نم ةبيش فا نا هجرخأ

 هلوق . لدغلا دعب حملا دعملا لیدنلا ال , ةموهرلا ةلاز ال دعملا ليدنملا أنه لیدنلاب داراا نأ « ةمب رشلا نساحم د

 « ءاطع ی ربخا دانید نب ورمع انثدح د ىليعامسالا هقیرط نمو ىديملا ةياور ىف ( ءاطع نع رانید نب ورمع نع (

 هئبا ور ىف ريع یا نا داز ء سابع نیا تمم ءاطع تعم و لسم دنع جرج نبا اور ىف ( ښام نبا نغ) هلوق

 ءاطع ناف : لاق ساب« نآ نع وه : لاقن ثيدحلا اذه نع راند نب ورع لأس سيق نب رمع تعمم نامفس نع

 سيق نب رع ناك نأ اذهو . ما «یاچ ائيلع مد نآ لبق سابع نا نع ءاطع نع هانظفح لاق« واج نع هانثدح

 مم دنع رباج ثيدح نم هنوبث هدي یو « سابع نبأ نم هم نأ دعب راج نم هعمس ءاطع نركي نأ لمتجا هظفح

 مكدحأ ةمقا تمقو اذا ه هلوأ نف ؛ سابع نبا ثيدح ىف تسيل ةدايز هقايس فو « ءاطع قررط ريغ نم ناك ناو

 لعلف « اهركذأس اضيأ ةدابز هرخآ فو « بالا ثيدح ركذ مث « ناطيشلل ارعذي الو یذآ نم اهب ناکام طمیلف

 ير۶ نيرخآو ةييش ىبأ نب ركب ىفأ نع لس داذ ( مدا لک أ اذإ ) هلوق . راج نع هل ءاطع نخ بیس كلذ

 نب پعک ثیدح ىف ( هدي حسم الف) هلوق . « ماعطلا نم كدحأ لک | اذا » جرج نبا ةياور قو « ءاماعل د نایفس

 یرابا عف 9 ٩ 6۷۴ م



 ةممطالا بانک -۷۰ 2۷۸

 عباصالا ىلع قلظأ نوکی نأ لمتحف « اهقعل خرف اذف « عباصا ثالثب لک ای الزب هللا لور ناک » لسم دنع كلام

 طقف هعباصأب وأ اپاک هفکب لک أ نم کحلا لمشيف اك فکلا ديلاب دارلا نوكي نأ ىلوالا وهو لمتحو « ديلا

 شرنیو مظملا قرمتی ناك ع هنأ اک فكلاب لك الا لع لدب : «ىذمرتلا حرشو ىف ىفرعلا نبا لاقو : ابضعبب وأ

 كسم وه نكل انلم « ثالثلاب نكمي هنال رظن هيف : انخيش لاقو . ابك فكلاب الإ ةداع كلذ نکع الو ٠ محللا
 كلام نب بعك ثيدح نم ذخؤيو . لاوح الا مومع ىلع لدبال ةرورضلا لع نکل انلس ؛ ام لک آ ال اراك هفکپ

 نعد نایذس ند روصنم نب دمعس جرخأ دقو ؛ ازئاج اهن» ربكأب لكألا ناك ناو عب اصأ ثالث لک الا ةئسلا نأ

 نماهم رنک أب لک لاو : ضايع لاق « ثالثلا هعباصا قعل لكأ اذل سايع نبا ىأر هنأ ذيزب ىلأ نب هللا ديبع
 ناف ؛ ثالثلا اهتابج نم ابكصاسم]و ةمقللا هم كلذ ىلا رطضم ريغ هنالو « ةمقللا ريبكتو بدالا ءوسو هرشلا

 نم روصنم نب ديعس جرخأ دقو تماما وأ ةعبارلاب هعدیف ثالثلاب هفيفأت مدعو مامطلا ةا كلذ ىلا رطا

 . لاحلا فالتخاب بمڪ ثیدع نيب و هنیب عمجیف « سم لک | لكأ اذا ناک وب ينلا نا ١ باش نبا لسم
 لاق « هريغ اراماب ىأ ىعابرلا نم هلوأ مضب ( ایقمای وأ ) وه ابقملي ىأ ىنالثلا نم هلوأ حلما ( امقمای ىتح ) هلوق

 ذيملتك مانعم یف ناک نم اذکو « دل و 50 ةيراجو 3 ةجوز نم كلذ رذقبال نم هريغ قاعل] دارلا ؛ ىوونلا

 ناف : لاق مث « ىوارلا نم كش« وأ, هلوق نا : قهيبلا لاقو . اهوو ةاش ابقملآ ول اذكو « ابقءلب ةكربلا دقتعي

 قعلی نأ دارا نوكي نأ لمت<و « اهب رذقتيال هنأ لمي نم وأ اریفص ابقملب نأ دارأ ام اف نيظوفحم امیج اناک
 ضعب ىف ةايبم اذه ةلع تءاج : ديعلا قيقد نبا لاق . كشلل ء وأ ١» نوک.ف ىنعي « ابقعلي ینهع نوكسيف ۰ هعبص]
 عم هب حسا ال رولت ةدابز هيف كلذ لبق ایحسم ناب لام دقو , ةكحربلا ةيامط ىأ ف یردب ال و هناف تاءاورلا

 رخآ ىف لسم هجرخأ حیح تبدحلا : تلق . هنع لدعي مل لیلمتلاب تیدحلا حص اذإ ن ركسا , قیرلاب هنع ءانغتسالا

 تح هدب حسم الو ٠ اباكأياو ىذأ ن م اماصأ ام طمیاف مدحأ ةمقل تطقس اذا د رباج ثيدح نم هظفاو راج ثيدح

 ی ةفحصلا عفدي الود هجولا اذه نم یاسنلا هيف داز , ةكربلا هءامط ىأ ىف ىرديال هناف « ابقعلي وأ مقلي
 هناف  ظفلب هومن ديعس ىبأ ثيدح نم ىتاريطللو « حح دن هوحن رع نبا ثيدح نم دمحألو « اهقءلي وأ اهقعلي

 عمال ةروكذملا ةلملاو « اضيأ ةريره ىبأ ثيدح نمو سأأ ثيدح نم هوحن ماساو «هل كرابب همامط ىأ ىف ىرديالا
 ی رخأ ةلغ ضايع ىدبأ دقو , اهريغ دال ةدحاو ىلد صيصنتلاو « رثك اف ناتاع محلل ن وک دقق < خیشل هرکذام

 رضع ىذلا ماعطلا نا : کربلا همامط 00 ىم : یوو الا لاق . ماعطلا لياقي نواهتب الما كلذب ىمأ ام ] : لاقف
 ةمقللا ف وأ ةع هوا لةسأ ف مف و أ هيباصأ ىلع ی ایف وأ لكأ امن ةك ربلا كلت نأ یردیال 5و هر ناساالا

 لوآ ىف رباج نع نایفس ىنأ ةياور ىف ملسا عقو دقو . ما ةكربلا لیصحتل هلك اذه ىلع ظفاحي نأ ینبنیف . ةطقاسلا

 ةمقللا كدحأ نم تطق اذاف « همامط دنع هرضح ىتح ؛ هاش نم ءیش لک دنع کدحآ رطح ناطوشلا نا , ثيدحلا
 تمل نأب او هدازو سنأ ثبدح ىف هوت هلو , ناط,شال الو 0 مث ىذأ نم اب ناک ام ط لف
 ملست و ةيذغتلا هب لصحتام ةكربلاب دارلاو : یوونلا لات « ماءطلا نم ام قيام عبق تلدلا : ىناطخلا لاق « ةعصقلا

 مهن : اراذقسا عباصألا یہا هرک نم ىلع در ك ثودحلا قو . هللا 00 0 ةعاطلا ىلع ىوقيو یذالا نم هةیفاع

 دسفأ موق باع : را لاق ؛ هقیر 2 اهلعو ماماما 5 همب اصأ ديعي هن ال لک الا ءاثنأ ىف هلهف ول كلذ لصح



 ثيدحلا ٥401 - ٤۵۷ ٥ ۵۹

 ءنج ةفحسلا وأ عباصألاب قاع ىذلا مامطا نأ !ولمي مل م أك ٠ حیقنسم عب اصلا قمل نأ اور هفرتا میلقع

 نم ربك أ كلذ ىف سیا و « ارذةتسم هنم ريسيلا ءرجلا نكي  ارذقتسم هئازجأ رئاس نكي مل اذإو « هولكأ ام ءازجأ نم

 كلديف هيف ف هءبصإ لخدمف ناس الا ضف قل كلذ: سأبال نأ ف لقا كیالو ۲ همش نطایب هعباصأ هصم

 هلع : ضايع لاق « مامطلا دعب ديلا حم بابحتسا هیفو . بدأ ءوس وأ ةراذق كلذ نإ دحآ لقي مل مث هف نطاب و هن انسا
 هل مغ ىف بيغرتلا نم ثیدحلا ىف ءاج ال « للسغلا الإ هبهذال ام ةجوزلو رمغ هيف سيل ام لسغلا ىلا هيف جنح ملاعق

 امہت ود قعللاب مالا ىف حرص هنال قعل ريغب حسملاو لسغلا نم یضت بابلا ثيدحو لاق اذک . هکرم نم رذحلاو

 ءىث ةباصأف هلسفي لو رغ هذي ىفو تاب نم و هعفر ةر ره ىنأ نع سم طرش ىلع حر كاسل دواد وبأ هجرخآ

 هنا لضف نم یش لامها مدع ىلع ةظف املا هءاو € هلسغي لو « هلو نرد ىدمزتلا هجرخآ ۰ هسا الا نمولب الف

 یاربطلا دنع ةر ن بم ثيدح ىف عفو : ( ةلکست ) . فرعلا ىف اریقح ابفات ناك ناو بورشلا وأ لوک املاك

 ابلق ىتلاو مامالاب : ثالثلا همباصأب لک ار لب هلا لوسر تیاد ه هظفلو عباصألا قءل ةفص «طسوالا »ىف

 حرش ىف انخیش لاق ,ماهبالا مث , اهيلق یا مث « ىطسولا : اهحسع نأ لبق ثالثلا هعباصأ قماپ هتيأر مث « ىطسولاو
 اهنآلو « اهريغ نم رثكأ مامطلا نم امف قبيف لوطأ ان اشولت رثكأ ىطسولا نأ هيف رسلا نأك« ىذمرتلا

 لقتنا ىطسولاب ادا اذان « هیج و ةبچ ىلا هک ناھا نوكسإ قەلب ىذلا نأ لهتحو ¢ ماعطلا ف لزتنام لوأ اهلوطا

 معأ هللاو « مامالا كاذکو هنیع ةمج ىلع ةباپسلا ىلا

 ليدنملا بيصإب - ۳

 ثراحلا نب ديعس نع ىبأ ىنثدح لاق حیلف" نب دمي یاد لاق رزنلا ن ا را اشو - ۷

 ب یبلا نامز انك دق ءال : لاقف « رانا تعم ام موصول نو هلأ هنأ امنع فا ىضر هلا دبع نب رباج نع »

 , انمادقأو اندعاومو انفك أ الإ لبدانم انل نكي مل "هادجو رح اذاف « الياق "الإ مامطلا نم كلذ لثم دال

 ¢ أضوتل الو صن

 ةباور نم هجام نبا هجرخأ دقو «یراصنالا لملا ىفأ نبا ىأ ( ثراحلا نب دیمس نع ىبأ ىنثدح ) هلوق ٠ فدلا

 حياف نبا وه ی ىنأ ن دمع نأ «جرخ:سلا» ىف م وا مزج « ديعس نع هب آ نع یی ىبأ نب دم نع بهو نا

 یلسالا ىح يأ نب دمت وه : هريغ لاتو . ثراحلا نب دیهس نع ةءاورلاب فورعم وهو ی ابأ ىنكي احيلف نال
 هسفن حيلف نع یورب بهو نا روک كلذ ىلع لماحلا نأكو؛ نام ی یا مساو 6 یعناشا خيش مهاربادلاو

 اموظفل ناف لوألا ىدنع حجر یذلاو . كلذ ىف بع الو , هلع حیلف نب دع هئبا نع یور نأ كلذ لاق دعوایماق

 دعس نع حیلف نع سماع نآ قرط نم ىليعامسالا ةءاور ق ) رائلإ تسم ۶ ءوضولا نع لأ ( هلوق : دحاو

 تسم ام ءوضولا محو « لبق ىذلا بابلا ىف حسملا كح مدقت داو ؟ € هر ضو رانلا تسم ايف “لع له : رباجل تلق د



 ةمعط الا باتک ۷۰ ۵/۰

 5 راوطلا باتک ق رانلا

 همام نم غرف اذإ وقيام ساپ - ۵ €

 قلب دا نآ ةمامأ نأ نع» نادهم لب اغ یه واول نه نایفس ان دح مین وبأ اشو - ۸

 « انب ر هنع یف الو عدوم الو یکم ريغ « هيف (ک رابم 3 رک دا ۽ لاق هتدئام مفر اذإ ناك

 [ ۵40۹ : ىف هفرط - ۰40۸ ثيدحلا ]

 ناك لَو ىبلا "نا * ةمامأ ىبأ نع نادهم نب دلاخ نع ديزي نب روک نع مساع أ شو - هئهو

 00 "کم ريغ «اناورأو انافك ىذلا ٌش دما : لاق - هت دام 1 ذر اذإ + سم لافو همامط نم غرف اذا

 « اغير ننس الو عدوا الو 1 ريغ « ادب هر رجلا كل : : ةكرم لاقو

 ىف تدروو : مامطلا دعب دما بایحتسا ىلع اوقفنا : لاطب نبا لاق ( همامط نم غرف اذا لوي ام باب ( هلوق

 هاب هيبأ مسأ لوأو « ىاشلا وه ديزي نب دوثو « یروثلا وه ( نايفس ) هلوق ۰ امم ءىش نيمتي ال ىمي + عاونآ كلذ

 هل ات دقو ؛ هءلع قراعا رک أ یف هرادمو هزع ايلاع هدروآ مث الزان روث نع داذسالا اذه ىراخيلا ةزوأ دقو ةن تحت

 .نباو یارطا هجرخآ « میظع نزو ةدح وم هرخآو ةمجما" نیشلا رسكو ميجا حّتفب وهو ببشج نب ماع هضعب ىف

 انعمو ىلعالا دبع لزم ىف  ةدلر یار امينص اندهش : لاق دلاخ نع ساع نع و «ةايس ىف لاةف هقيرط نم صاع نآ

 (هندنام عفر اذا) هلوق ۰ « ىلسلا لاله نب ىلعالا دبع » لاقن هجولا اذه نم هخ رات ىف یزاخبلا هرکذو « ةمامأ وبأ

 نم غرف اذا » ظفلب روث نع ع.يكو قيرط نم ىليعامسالا هجرخأو « هماءط نم غرف اذا » ظفاب بابلا ىف هرکذ دق

 ىف عقوو « ةيدي نيب نم همامط عفر اذا و ظفلب روث نع رخآ هجو نمو « نيظفللا عمجل « هتدئام تعفرو همامط

 8 ةدئاملا عفرو ماعطلا نم ىغارف دنع لرفا هلع هللا لوسر ینلع » ةمامأ ىبأ نع هداسإ بيشج نب ساع ةياور

 موضعإ ناو , ماعط 4 هلع ناو ± اا ةدنالااورسف دقو . طق ناوخ ىلع لك اب ۳ هل هنأ مدقت دقو « ثيدحلا

 ةدئاملاو « ةصوصخ ةفص ناوخلاب دارملا و أ , ىناثلا ىلع مد2۰ تبثلاو ؛ هريغ هآرو كلذ ىأر ام اسنأ ناب باجأ

 دقو ,ةصوصخم ةفصب كلذ صتخ الو < معطأ وأ كرحت اذإ دی« دام نم انإ امال ماعطلا هيلع عضو ام لک ىلع قاط

 ءىش ىلع مامظلا لك أ اذا : لاق هنأ یراخپا نع لة: دقو « هزانإ وأ هتیقب وأ ماعطلا سفن اهب دار و ةدئأملا قاطت

 « اري ک ادح هلل دملا د هچام نا دنع رو نع دیلولا ةباور ىف ( اريك هت لا ) هلو ٠ دالا و

 تأفک نم نوکپ نأ لمتع لاطب نيا لاق . ةين اتحتلا دیدشتو ءافلا رسكو فاكلا نوگسو مبلا حتفب (ینکم ديغ) هلوق

 هنال «هدابع قزر ىنكم ريغ هللا نا ىأ ةاذکلا نم نوكي نأ لمتعو . همان هيلع دودرم ريغ : ىنعملاف « ءانالا

 اذهو <« ميفكيو هدايع معطي ىذلا وه هنكل <« دحأ ىلا جات ريغ ىأ: نيالا نبا لاقو . هريغ دی مک ال

 لضف نم فتك أ مل هانعم : یدوادلا لاقو . هتیافک نع ىسفنب فتکم ريغ انآ هانمم : زازفلا لاقو . ىباطخلا لوق
 اذهو « رهاظلا نع جورخو دعب هيف لعتفم ىنعم الوعفم نال ىلوأ ىباطخلا لوقو : نيذلا نب لاق . هتمعنو هللا

 یەم ىنكمو ٠ مامطلل ريمضاا : ىبرحلا ميهاربا لاقو : دم ريمضلا نوكي نأ لمتحو , هق یيمضآ نأ ىلع هلك



e۸۹ ۵4٦۰ ۵4 ثيدحلا 

 قيلاوجلا روصم ىنأن ع ىزوجلا نا رکذو . هلع ءانغتسالا ءانإلا ىنكبال هنأ ريغ باقلا وهو ءافک الا نم بول

 « ةريره فآ ثيدح ىف اذکم ةظفللا هذه تنبأ : تاق . افك ال هللا ةمع نأ ىأ «ةزمملاب ًافاكم ريغ باوصلا نأ

 دب وب اذه ( اناورأو انافك) یرخالا ةياورلا ىف هلوق ٠ ىنعم لکسا و ؛ ءابلاب کم ريغ بابلا ثيدح یف ىذلا نکل

 ىرلاو عبشلا نم معأ یهو ةافکلا نم وه انافکو « قكملا ال یناکلا وه ىلاعت هنال ىلاعت هللا ىلا ريمضلا دوع

 ی دلاب « انارآو » ىربرفلا نع نكسلا نبا ةياود ىف عقوو . ماعلا دعب صاخلا نه اذه ىلع اناورأف ءامهريغو

 دواد یالو « نيدلسم انلمجو اناقسو ائمعطأ ىذلا هلل دا د دواد ینآ دنع دم لأ ثيدح ىف عقوو . ءاويإلا

 نبا هحمصو فاسنلا جرخأو اجر هل لهجو هغوو قسو معطأ ینلا هلل دجلا و بويأ ی ٹیدح نم یذمرتلاو

 نم یاسالاو  لوط؛ ثيذح ىف ةدايزو 4_مابآ ىنأو كرعرم یآ ثبدح ىف ام ةريره یا ثبدح نم کاملاو نابح

 برق اذا مب ىلا عمسب ناك » هنآ نینس نا ب ىنلا مدخ لجر هثدح هنأ ىرصملا ريبج نب نحرلا دبع قيرط

 دخلا كإف . تييحأو تيدهو تيئقأو تينغأو تقسو تمعطآ مما : لاق غرف اذان « هللا مسب : لوقب هماعط هيلا

 ىوي ام اذمو « هتمعآو هلضف دوحج ىأ (روفکمالو) ىرخالا ةياورلا ىف هلوق ٠ حي هدنسو « تيطعأ ام ىلع

 نم لاح هنأ لد اهرسك لمت و « كورتم ريغ ىأ ةليقثلا لادلا حتفب ( عدوم الو ) هلوق ۰ لا" هل ريمضلا نا

 دو ربخ هنأ ىلع عفرلاب ( ابد ) هلوق . نيو:ثلابو نونلا حتغب ( هنع ىتةتسم الو) هلو . كرات ريغ ىأ لئاقلا

 6 یعآ راضإ وأ صاص2۶ الا رأ حدملا لع بصالا زوجو « مدقتم هربخ أديم هنأ ىلع رأ «ائير وه ىأ « فوذ#

 لاقو « هلل دم او هلوق ىف مسالا نم لدبلا ىلع هريغ لاقو « هنع ىف ريمضلا نع لدي ةنأ ىلع رجلا ذوو نينلا نبا لاق

 عفرو هبصأ و ىأ ريغ عفر بسح : یامرکلا لاق « ءادنلا ةادأ فذح عم ءادنلا ىلع بصنلاب « ائبر» ىزرجلا نبا

 ثيدحلا اذه ىف تاهیجوتلا شكري ريمضلا عجرم ىف فالتخالاو « هبهأ و انبر

 مدالنا عم لك الا ساپ - ۵

 نع ةريره ابأ تعم » لاق دايز نبا وه  دمم نع بش انثدخ رع نب صفح اتو س

 وأ 0 وأ « نيتك أ وأ 84 4 رانيلف 76 هل / ناف همامطب همداخ کد 'ىنأ اذإ : لذ ي ینا

 « هجالعو هكرح لو هنأف « نتمقل

 .. نوکی نأ نم معآ یئالاو ركذلا ىلع قلطإ مداخلاو < عضاوتلا دصق لد ىأ ( مداخلا عم لک الا باب ) هلوق

 ۰ سكملابو هکح ىف ام وأ همرحم وأ کلم ینا ناک اذا مداخلا نوكي نأ الجر ديسلا ناك اذا اف هلع « ارح وأ اميقر

 ىف ( هعم هدلج مل ناف ) هلوق ٠ عفرلاب ( همداع ) بصنلاب (دحآ ی اذا ) هلو . ىحملا وه ( دايز نيدم) هلق
 یذمرتلاو دمحأ دنع ةريره نآ نع هيبأ نع دلاخ ىنأ نب ليعامسا ةياور فو « لك ايلف هعم هدهةيلف د لسم ةاور

 « هنم همعطأف ىبأ ناف هعداف د ةرب ره ىبأ نم نالحي نع دمحأل ةیاور قو « هلوانیلف همم هساجم مل ناف « هعم هسلجیاف د

 .نآلعافو ۳ لعفی مل ناف ؛ هعم لك أيلف هعدلف ه ور ره يآ نع جرعالا نع ةع ر ن زف عج قبرط نم هچام نالو

 . اذا مداخلا نوكي نأ لمتحيو « همالغ ةلكاؤم نع عفرت اذإ ىنعملاو « ديسلا تركي نأ لمتح لمفی ملنااذكو

 اندحأ هرك نا « هوجدن نآ ان أ د دمحأ دنع راج باور ف نأ لوألا لاتحالا دور و ( هذحس ةلكاؤم نع عضاوت



AY68  
 سس ا اه سا یا ةمعطألا پاتک - ۷۰

 وأو ‹ ةمقألا ىأ ةزمطلا مطب ) نيناك | وأ ةلک | هلواتيلف ( هلوق ٠ نسح هدانساو « هدب ف همهطءلف هعم معطإ نأ

 ظفل ىذمرتلا هاور دقو ىوارلا نم كش ره «نيتمفل وأ ةمقل رأ» هلوقو « مداخلا لاحو مامطلا لاح بسحم مبسفتلل
 ةاور قو «البلق اهوفشم ماعطلا ناك ناف و هظفل و اليلق ماعطلا ناك اذإ ام كلذ ديمقت لسم ةبأور قو طقف « ةمقلد
 نأ كلذ ىضتقمو « نيتمقا وأ ةءقا ىنعي : دواد ربأ لاق , نيتلكأ وأ اك أ هنم هدي ىف عضيلف البلق می ه دواد یا
 خیطاا دنع یآ ( هرخ یو هناف ) هلوق . ۱ ریثدک هنم هظح لس ج نأ ام)و هعم هدمقب نأ اماف اریثک ناكاذا ماعطلا
 ماعطلا لماح خابطلا ینعم ىف نأ اذه نم ذب و « دانلا ىلع ردقلا عضو لوقو « هتال آ لیصحت دنع ىأ ( هجالعو )
 "یعوب كلذ لاو « كلذ ىناعي نم ءراا مدخ قلط» ىف بايحتسالا هزم دخوب لب « هب هسفن قلعت وهو هيف ىتعملا دوجول
 اهيحاص ماءطاي ابفرص یفینیف لوك أملا ىف اظح نيعلل نأ ىلا ةراشاو« روكذملا الا ليلعت اذه و « ةمجرتلا قالطإ
 ةيوسنل اب مالا ىف رذ نأ ثيدح رسفي ثيدحلا اذه : بلهملا لاق . هرشأ فك  نوکیف هسفن نكسنل مامطلا كلذ نم
 5 صالا ىف سیل و : تأف . هكرتو هعم مداخلا شالجا ىف ديسأأ ىلا رابلا لعج هئاف ۰ ساللاو مماعلا ف مدام ا عم

 لب هوثب هيلع رئأتسي ال نأ هيف لب ؛ مداخلا ةلك اؤ مازلإ « نوممطت ام مومعطأ » رذ یآ ثيدح ىف هلوق
 مامط] بجاولا نأ للعلا لهأ عيمج نع رذنملا نبا لقت دقو ٠ هنيع رش هب عقدي ام بس نکد ۰ یش لك ی هکرشپ
 نا ذیسأل نآ و « ةوسکساو مدالا ف لوقلا كلذكو , دلباا كلت ىف هلثم هنم لک اب یذلا توقلا بااغ نم مداخلا
 سالا اذه مح ىف فاتغاو . لعأ هللإو كلذ ىف مدارا هعم كرشي نأ لضفالا ناك ناو كلذ نم سيفالاب رأسا
 نأ هانعع امهوأ : نيوجو ىلع لا هللاو اندنع اذه : ثيدملا رکذ نأ دعإ ىعفاشلا لاقف « 2 رانلا را سالجالاب

 ارایتخا هرمآ نوكي دقو ,هلوانی وأ هساحي نأ نيب رايخلاب نوکی وأ  بچاوب سيلف لعفي رل ناق « لضفأ هعم هسالجإ
 نکا « نيعتيال سالجالا نأ هانعمو « برجولا ىلع لوالا لمحو « ريخآلا لاتحالا ىعفارلا حجرو . ها متح ريغ
 . اقلطم بدنال سالا نآ ىناثلاو . هنيعب ال امهدحأ بجاولا نأ لمتحم و « ةلوانملا تنيعت الاو لضفأ ناك هلعف نإ
 ىذلا ءاملا هلصأو « ليلقلاب هرسف ءافلاو ةمجءلا نیل اب « اهوفشم مامطلا ناك ناف د لسم ةياور ىف هلوق ىف : ( هیت )
 اذا هل كلذك ناك امن و اليلق ماطا ناكاذ] ام ةلوانملا وأ سالجالا لح نأ ىلا ةراشإ لقب ىتح هافشلا هيلع رشک
 عم لصاح وفو ؛ كلذ, مداخلا سفن نكست نأ كلذب مالا ىف ةلعلا نأ مدقت دقو « مداخلار دیسلا عسو اريثك ناك
 دراولا الا نأ « اهومشم ناك ناف » هلوق نم ذخؤيو . ءىش هنم لضفي ال نأ ةنظم ةلفلا ناف  ةلقلا نرد ة ركلا
 لءأ هقاو « بوجولا ليبس لع سيل قرملا ريثكستب خبط نمل

 إب یبلا نع ةريرح ىبأ نع هيف . رباصلا مئاصلا لثم « رک اشنا مءاطلا ٠ یاب - 65
 ثيداحالا نم ثيدحلا اذه (قلي ىنلا نع ةربره ىنأ نع هيف ۰ رباصلا مئاصلا لثم « ركاشلا معاطلا باب) هلوق

 ةيا ورم « كردتسملا » ىف 1 الاو » خیراتلا و ف فلصاا هچرخآ دقو « ةلوصرم باتكلا اذه ىف مقت مل یا ةقلعلا
 رغالا نايلس نع ةرح فأ نب مك هع نع ءارلا ديدشتو ةلعباا مضب ةرح ىنأ نب هللا دیع نب دمع نع لالب نب نابلس
 نبا هجرخأف دمع ىلع هيف فلتخا دقو « رباصلا مئاصلا ام لثم رجالا نم رك اش معاطلل نا و هظفل و ةريره ىأ نع
 ةبةعنب یموم نع ىدرواردلا نع ليقو « ىلسالا ةنس نإ ناذس نع مکح هع نع هنع یدرواردلا ةبأ ور نم هجام



 ۵۸۳ ۵41۱۱ ثيدحلا

 ناك هلعلف « هریخآ ةرح ىبأ نب دمع نأب دجآ ةباور ىف یدرراردلا حرص نکل « لس نم لجر نع مع نع دمت نع

 خان ىف یراخبلا رکذو « هذه یدرواردلا ةياور ةعرز وأ حجر دقو  هنم هوس 9 هنع ةبقع نب یسوم نع هلم

 نم هچام ناو ةع زخ نبا هجرخأو ؛ ةبادصلا ضعب نع ةرح ىبأ نب ميكح نغ ةبقع نب یوم نع بيهو ةباور نم

 هجام ناو ىذمرتاا هجرخأو « ةرب ره ىبأ نع یلسالا ىلع نب ةلظنح نع هيبأ نع یرافغلا دمت نب نعم نب دمع ةءاور

 نب رم ةياور نم ةعزخ نا هجرخأو < ةر ره یا نع یرّقلا ديعس نع هيبأ نع نعم نب دم ةياور نم ماحلاو

 وبأ اد « ةريره فأ عم عيقبل اب ىلسالا ىلع نب ةلظنحو انأ تشک و لاق ىرقملا ذيمس نع دع نب نعم نع ىلع

 نم هحيحص ىف نابح نبا هجرخأو ۰ ةلظنح نع هل مث ديعس نع هلمح دمت نب نعم نأ ىلع لوح اذهو « هب ةريره

 هاتیور دقف ناب> نبا ىلع یخ عاطقنا ةياورلا هذه ىف نکا ةب یربذا ديعس نع رمعم نع ناجلس نب رمتعم باور

 هعماج ىف قازرلا دبع هجرخآ كلذکو «یرقأا نع رافغ یب نم لجر نع رمعم نع رمتعم نع « ددسم دئسم » ق

 وه معاطلا : نيدلا نبا لاق « هقب رط نم ثيدحلا راهتشال نظأ ايف یرافغلا دع نب نعم وه لجرلا اذهو « رمعم نع

 هب ملأ ام ىلع هير ركش اذا معاطلل لغج نأ هدابع ىلع هللا لضفت نم اذه : لاطب نبا لاقو « معطملا ف لاحلا نسحلا
 مزاتسي ال هیبشتلاو « ةيفيكلا الو ةيركلا ىفال بار لصأ ىف انه هييشتلا : ىنامركلا لاقو . رباصلا مئاصلا باوث هيلع
 وأ « همهوت ليزأف ربصا باوث نع رصقي ركشا باوث نأ موتم موت امر : ىرطلا لاتو . هجوالا عيمج نم ةلثامملا

 قو . ها هتبحم ىلد هسفن سبح رك اشاو معنملا ةعاط ىلع هسفن سبع ریاصلاف « سفنلا سبح ىف امك ارتشا هبشلا هجو

 رک اشلا ىنغلا ىف روپشلا فالتخالا عفر هيفو . لك لاب كلذ صتخبالذا همعن عيمج ىلع هللا ركش ىلع ثحلا ثيدحلا

 ةب هبشملا نأ لصألا نال رباصلا ريقفلا ليضفت ىضتقي ثيدحلا قاسمو « ليق اذك « ءاوس اسهنأو راصاا ريقفلاو
 فالتخاب لاحلا فاتخ لب « ىلك باري كلذ ىف باحي ال نأ قذحلا لهأ دنع قیقحتاو ؛ هبشلا نم ةجرد لمآ

 رادلا ىف ةبفاع ملسأ ریقفلاف ء اهرسأب ضراوملا عفر ضرفو « ةبج لك نم ءاوتسالا دنع من . لاوحالاو صافثالا
 باتک ىف ةلأملا هذه ىلع مالکساا ىلا ةدوع انل نوکیسو . لء هللاو « ءىش ةمالسلاب لدعب نأ یفینپ الو « ةرخالا
 ثيدح ىلع مالكلا ىف ةعمجا بانک لبق ةالصلا ةفض رخاوآ ىف امف لوقلا مدقتدقو . یلاعت هللا ءاش نا قاقرلا

 « ىلعلا تاجردلاب روئدلا لهأ بهذ د

 ىعم اذهو : لوقيف مامط ىلإ یعدی لجرا ساب - ۷

 بارش نم برشاو « مماعط نم لكشف "مال سم ىلع تاخد اذإ سآ لاقو

 وبأ انثكح قوقش انثّدح شهالا انثدح ةماسأ وأ انثدح دوسألا ىلأ با دبع اش - ۱

 وهو ی ىنلا ىنأ « مال مال هل ناكو « بیعش ابآ یک راصنألا نم لجر ناک. لاق ةئراصنألا دوعسم

 ةسخ نكي ی ىل "متصا : لاقف ماحلا ممالغ ىلإ بحذف « ج یا هجو ىف عولبا فرعف « باما ىف
 ابأ اب : كو نا لاقن « لجر مهعبتف هاعّدف هاتأ مث ءاميمط 4 متصف . ةسخ سماخ لب ىلا وعدأ لمل

 «4 تنؤا «لب ال : لاق . هّتکرت تاش ناو 4 تنؤأ تاث ناف « انعبت الجر نإ ( بیش



 ةيعطالا بانك . ۷. مع

 ااا أخذ تست هرس ست

 قو « ما>لا مالغلا ةصق ىف دوعدم بأ ثيدح هيف رکذ ( یعم اذمو : لوقیف ماعط ىلا یعدب لجراا باب ) هلو

 مو رك اهلا معاطلاب بابلا مجرم : لاقف ىليعامسالا هضرتعاو « اباب ن رشع نم کا لبق قوتسم هحرش ىضم

 . هسفن ءاقلت نم مهعبت لجرلا نأو « رکذ ام اهيف سيل ةمقلا نأ ىف هعزان 0 یعم اذهو و لاتو ایش هيف کذب

 هب راشأف ىلاثلا امأو « ةريرم ىبأ نع هيف » یراخبلا لوق هتباور نم طقس ةنأكف لوالا نم با وجلا امأ : تلق

 كلذ حرش مدقت دقو « ةشئاع ىنعي « هذهو » لاقف لب ىنلا اعد ىذلا طايخلا ةصق ف سنأ ثيدح ىلا. ىراخبلا

 نيش مةلا ر اھت لا هوه ةراشإ دوعسم ىبأ شنا لح ىلا انه سل ثردح دارا سرع یرادنیلا لدع ااو 5 قوئسم

 نبأ هلصو ( ةبارش نم برشا و هماعط نم لک مهتيال لهم ىلع تلخد اذا سا لاتو ) هلوق ۰ نیا الا فالتخاو

 نع كلذ وعن ءاجو « همهتن ال لجد ىلع » لاق نکل « هلثم لوقي اسنأ تمس و ىراصنالا ريمع قب رط نم ةيبش ىفأ

 ىلع عدحا لغد اذا و ظفاب ةر ره نا نع اص ىبأ قا رط نم قارطلاو ماحلاو نحأ هجرخأ اعوذ ص ةرره نآ

 لاقم هيفو : تلق . دلاخ نب سم هب درفت : یناربطا لاق « هنع هلأ الو هماعط نم لكأيلف اماعط همءطأف لسلا هبخآ

 نيا هجرخأو « هوحنب اور ةريره ىبأ نع یربلآ ديعس نع نالم نا ةلاور نم ادهاش ماحلا 4 جرخأ نكل

 نم إب ىنلا لك أو « امهتم نكي مل ماحللا نوک ةرج نم تیدحلا رثالا ةةباطمو « افوقوم هجولا اذه نم ةبيش ىنأ

 لعأ هقاو «ةري ره ىبأ ثيدح قلطم لمح ديقلا اذه لعو « هلأسي مو همامط

 وئاشع نه لبسي الف هاشم رضحاذإ صاب - ۸

 ربابش نبا نع ساو ىنثدح ”ثيالا لاقو . "یره زا نع بیم انّرهخأ نابلا وبأ اش - ۲

ع ول هللا "لوسر یر هنأ رخ هما ù ورع هاب نأ 2 ةيمأ ی ورح 0 شخ قر بخأ لاق
 فتك نم ر

 « اضوتي لو لصف ماق مث اهن ناكىتلا "نیکو اهاقلأف .ةالصلا ىلإ یع دف « هدي ىف اش
 هنع 4 یر كلام ¢ سأ نع ةبالق ىأ نع بوأ نع بیهو |= دسأ نب ۳ اش م ممم

 « ءاشتلإب اوءدباف "ةالصلا تميقأو هال عضو اذإ : لاق عقلي یبلا نع »
 , و

 ٤ ص 1۹ ۱

 هوش. . سم ىنلا نع رع نبا نع عفا نع بوبأ نعو
 مام لا ةءارق ممسإ وهو خام ا هنأ رع نا نعد م وان نع بو نعو - 206م €

  3 ۳۹و ت و ۳۸

 یبلا ن ةشلاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشد نع نایفس انك دح فسوب نب رج شی — 0

 « ءاشَعلاب اوءدباف هاشلا "ریضعو ةالصلا تسیقآ اذإ » لاق

 < ءاشملا مضرو اذإ « ماشه ن۶ كيعس ن یو تو لاق

 دض هب داري سرا لمتحي ةمجرتلا ىف ءاشعلا یامرکلا لاق ( ةئاشع نع لجمي الف ءاشعلا رضح اذا باب ) هلوق

 : تلق ۰ ريغ ال حتفل اب 6 ةئاشع نع » ظفل و ردكلاب یهو ءاشعلا ةالص ةب دارب نآ لمتحو « حتفلاب رهو ءادما)



 ۸۵ 91۱ - ۵41۲ ثيدحلا

 اإ ثيدحلا نأ رسكلا دعبیو « هدصق ىنعمل رپظاا ىلا رمضملا نع لوده ةمجرتلا ىف امنو « حتفلاب اندنع ةياورلا

 هدروأ ثيدح ىف هائمم عقو ةمجرتلا هذه ظفاو . ءاش اهتيمست نع ىبنلا درو دقو « برغاا ةالص ىف درو

 نأ لبق هب اودباف ءاشعلا مدق اذا ر ظفلب سنأ ند بامش نبا قبرط نم ةعامجلا ةالص لئاوأ ىف ةالصلا ف فذصملا
 عدحآ هاش عضو اذا » ظفلب ريغ نبا ثيدح نم هيف هدروآو « کاشع نع اولجفت الو « برذملا ةالص اولصت

 نع) ديزي نبا ىأ ( سوب ىنثدح ثيالا لاقو ) هلوق ۰ « هنم غرة ىتح لجءي الو ءاشعلاب اژدباف ةالصلا تميقأو
 . سآ وي نع ةرض ینآ ةباور نم ىليءامسالا هجرخأو :ثيللا نع ملاص ىنأ نع تاب رهزلا ىف ىلهذلا هلصو (باهش نبا

 بسقکا ةنأ رابتعاب ثنأو « فتکلا ريمضلا : ىنامركلا لاتو « اهزتحا ناك ىلا محال ةعطقاا ىأ ( اهاقلأف ) هلوق
 لک الاب اب هلاغتشا نه طبنتسا هلأ ةبج نم ةمجرتلا ىلع هتاالدو:لاق, ىعام تن وم وه وأ هيلا فاضلا نم ثينأتلا

 ةشااغو راع نا تبدح ىف مالا نأ نایب ثيدحلا اذه ميدل دارأ ىراخبيلا نأ ل روظإو : تلق . ةالصاا تقو

 ىلا نع رع نبا نع عفان نع بوبأ نعو ) هلوق . بوجولا ىلع سيل ماعطلا لوانت لبق ةالصلا ىلا ةردابملا كرتب

 ىثعت ةنأ رع نبا رثأ اذكو « بويأ نع بيهو ةياور نم وهو « هلبق ىذلا دنا ىلع فوطعم وه ( هرمن يقلب

 خيش دسأ نب ىلهم نع ركسع نب لمس نب دم ةباور نم ىليعامسالا هجرخأ دقو « مامالا ةءارق عمسإ وهو ةرم
 ثراولا دبع قيرط نم رع نا رثأ جرخأو « ثيدحلا « ءاشلا عضو اذا و هظفل و ىناثلا دانسالا اذمب هيف ىراخبلا

 ةدئاع ةياود نم ىرخالا قب رطا ىف هلو . « مامالا ةءارق عمسب وهو ةليل رع نبأ ىشعتف لاق » هظفل و بوبأ نه

 ظفاب ماشه نع هابور نبذه نأ ىنعي ( ءاشعلا عضو اذا ) ةورع نبا ىنعي ( ماشه نع ديعس نب ىحنو بيهو لاق )

 ةياور اماف « ماع نغ ىروثلا وهو نايفس ةيل ور نم بابلا ىف املصو ین یهو  رضح اذا د لدب « عضو اذا د

 ءاشعلا عضو اذا » ةظفلو ةب بيهو انئدح الاق درأ نب ىلدهو ناسح نب ىع ةياور نم لیعاعنالا اراضوف بيهو
 دقو ءاضيأ ظفالا اذبب هنع دمحأ ابلصوف ناطقلا وعو دعس نب ىح ةياور امأو « ءاشعلاب اوءدباف ةالصلا تميقأو
 ىلع نب ورغ ةياور نم ىليءامسالا هجرخأو « عضو » هنع تایاورلا ضءإ قو ءرضح اذا» ظفلب فنسلا اهجرخأ
 شک أ نأ ليعامسالا ركذو ءاولص مث اولكف ءاشملا برقو ةالصلا تم اذا » ظفلب ديم نب ىع نع سالفلا

 « رضحو عضو ةبعش نع ءاجو « رضح اذا د لاق مهضغإ نأو « عضو اذا و ظفلب هنع هوور ماشه باصأ

 اهانعم ناك ناو « املع رضح لمحيف « ىعلا تابراقتم عضوو برقو مدق :تأق . «مدق اذا , نا نبا لاقو

 معا هللاو « معآ لصالا ف

 ( اورشتنف متاع اذاف ١ ىلاعت نا لوق ییا - ۹

 باب نا نع حلاص نع نأ یژدح مهار ی بوم اندح دم نب كأ ”ديغ ئ ی - ۱

 اسورع و را لوسر حبصأ « هنع یاس بیک "نب وأ ناك « باجحلاب سان ع انأ : لاق نأ نا د

 سلجو هللا لوسر "سا « راہنلا عافترا دعب ماعطال سانا اعّدف  ةنيدملاب اپج و زن ناکو - شحٌچ تب بی

 7 « ةشناف رح "باب غلب تح ) همم تیتسو و 9 كا ”لوسر ماق 'ىتح ) موقلا ماق ام "دمت "لاجر 4دم

 کرابلا حت + ٩ ج۷ — م
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 ةممطالا ل تک ¥

 باب ماب 'ىتح ةيئاثلا همم تمجرو مجرف « مه اکم سولج م اذاف « همم تمجرف "مجرف ؛ اوچ رخ مهنأ نظ 2 ۶ ام ارم صف و : 2 دع زا م و

 < باجحلا لزتأو ارتس هنيبو ین برف « اوماق دة مه اذاف هعم تمجرو مجرف « ةشلاع ةرجُح

 هانملاو شحچ تنب باب ز ةصق ىف سنأ ثيدح هيف ركذ ( اورثتلا متمعط اذاف : ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 ةأرملاو لجرلا هف یوتس؛ تع سورعلا « بنيزب اسورع ء قلي هللا لوس حبصأ » هلوقو باجحلا ةبآ لوزنو اهیلع

 ىف ةعجلا ةالص دعب داشتن الاب مالا ىف فالتخالا نايب مدق: دقو « مرزألا هلصأو ةارلاب لجرلا ءانب ةدم سرعلاو

 هجوما هب دارلاف لک الا دعب انه راعتزالا او 4 ضرألا ىف اورشآلاف ةالصلا توضق اذاف 2 لا هلوق ىف عيبا لوآ

 بازحالا ةروس ریسفت ىف قوئسم ص دقو « الا یفتقم وه اک لزنلا بحاص نع فيفختال مامطلا ناكسم نع

 24 رآ اهنم قلملا « ائيدح رشع ىنثإو ثيدح ةئام ىلع ةعوفرلا ثيداحألا نم ةممطالا بانک لمت شا : (ةماغ)
 هقفاو « امدح نورشعو نانثا صااخلاو |ءدح نوعسآ ینعم امفو هيف هنم درکلا « لوصوم قابلاو اقيرط رثع

 ثيدحو « « اطیس ةاش ىأر ام و سنأ ثيدحو « ةيآلا رمع هئارقتسا ىف ةريره ىبأ ثيدح یوس اپ رخت ی لسم

 ةصق انآ ررقت امل هنيد ءاقو ىف رباج ثيدحو :« قالا ىأر ام » لم« ثيدحو « « اكتم لک آ ال و ةفيحج ىنأ

 ثيدحو « لیدانلا ف راج ثيدحو « « ةالصلاو ماماما رضح اذار سنأ ثیدحو « هبآ ن ند ءافرو ىف هتصق ريغ هل

 ممدعب نف ةباحصلا نع راثألا نم هيفو . ركاشلا مع اطلا ىف ةريره فأ ثيدحو « لک لا دعب .اعدلا ىف ةماما یآ

 لعأ هّلا و . رانآ ةتس

 هقيقعلا باتک_ ۷ ۱

 ىف فاتخاو . دولوملا نع خذب امل مسا وهو « ةلموملا نیما حتفب ( ةقيقملا باتک - محرلا نمحرلا هللا مسب )

 تیعسو . هريغو یرشخزلا هعبتو ؛دولولا سأر ىلع جرخ ىذلا رمشا ابلصا : یمصالاد ديبع وبأ لاةف « اهقاقتشا

 وهو قعلا نم ةذوخأم اهنآ دمحأ نعو . حلا دنع ردشلا كلذ هنع ىلع هلال ةقيقع ةلالا كلت ىف هنع حت ىلا ةاشلا

 كلذ تيمس « دلولا نع ةحوبذملا ةاشلا مسا ةقيقعلا : ىبلاطلا لاق . ةفئاطو یا دبع نا هحجرو < عطقلاو قشلا

 لک ر عشلاو حيذت ىلا ةاشلا : سراف نبأ لاقو . قاح یذلا رمشلا ىه ليقو : لاق . عطقتو شت ىأ اهحتاذم قمت ام
 « قشلا قعلا لصا : زارقلا لاقو . ةاش نيك اسلل حذو هتفیقع هنبا نع قلح اذا قءي قع لاقي « ةقيقع یمسی امهنم

 قعنا ىذلا ناكملا ساب ليقو « هنع قمی ام ماپ ةقيقع دولولا رعش ىم“ و « ةقوقمه ىمي ةفيةع ال لبق ااف

 ةقيقع تقبل لماحلا تقعأ : لاقيو . هقع بهذ ريعبلا ربو طقس اذاف ؛ ةقيقع هرعشف مئاهلا نم دول وه لكو « هيف هنع

 مالذال  هعفر سايع نبا نع ءاطع قیرط نم رازبلا هجرخأ ام ةقرقع ةاشلا ةيمسآ ىف درو امو : تلق. الطب ىف اهدلو

 مالغلا نع د هیداحآ ةدع ف حقوو . ها دانسالا اذ الا ظفالا ادم هلن ال : لاتو « ةةمقع ةب راجللو ناتقیقع

 « ةاش ةيراجلا نعو ناتاش



 ۸۷۷۲ 0۷۰ - ۱۷ ثيدحلا

 ١ - | منو 2 هنع قدي م نالو ةةادغ دولواا ةيمست س 1

۱ ۰ 
 ت ہل ر 2 عا 9 ۰ © بت

  ۷یهو« ىبأ نع در ىبأ نع لی رب یا دح لاق ةماسأ وبأ ان دح رصل نب فاحسا ی بس

 ۽ ةكحربلاب هل اعّدو « ةرمقب کف « مهار ”هاهسف ؛ هلي یبلا هب تيتأف مال ۷ ناو » لاق هع هللا ىضر

۱ 0 0  0 
 يوم یا دلو ربك أ ناکو ۰ "یا هعف دو €

 ] ىف هفرط ب ۰:۱۷ ث.دخا : ۱۱۹۸ [
 هل - ١ ی 1 ۰ ۳1 ۲

 شم س م e 54ىضر ةا نع ا ماش نع ىح انک دح  be 41ید یبآ » تالاف

 املا اف « هيلع لابا « 8 ع یصب لع ۱

 و »2 2 9 و 5
  8تاب ءامسأ نِ « ريبأ نع ةورع نب ماشه انه لح «ةماسأ وبآ ایت دح رصن ْن قاغا اشم س

  ۰ ۳ت 2 01 ۶ 4 5 2 ا ا

 هنیدال تينأف 2مم اناو ”تجرخف : تاق « ك ريا ا ن لا دبعب "تل نينا أمهمع فا یفر ركب ىنأ «
۲۳ 

 چ مر * يل ما س ۳ 7 ۰ 6 ۵ 2و
ee لو ۰ 

 ف لفت من امض ةرمتب اعد م « هرجح ىف هتعض وف هلي هلل لودر هب تيتا مع « ءابقب تدل وف « ءابق تلزفف

42 ۰ 7 ۰ 7 a 2 و ا # 7 ۰ ۰ 
 ناكو « هيلع 2 ربف هل اعد مث « قرهاب هک مل ی ها لوسر قیر هفوج لخد یش لوآ ناک ف « هيف

 مل داوي الف ترعتم دق دوبل نإ : محل لی مبل ,ادیدش حرف 4 او>رفف 8 مالسالا ىف و دولوم لوأ «

  ۷۰”نيريس نب سنأ نع نوع ن هلل دبع انربخأ نو راه نب دم زب انث دح لضفاا نب ”ر م یم ب

 مع هب ے 2 و “و
 ال. ةوصلا ضينل « ةخلط وبا جرخف « تشي ةددلط ىبأل نبا ناك » لاق هنع لا یضر كلام نب سنا نع

 مث « ىشمف ءاشَملا هيلإ تبرفف . تاک ام "نکس وه : ماس (مأ تلاق ؟ ىنبا لعف ام : لاق ةحلط وبأ مّجَر
 مس رعأ : لاقف هربخأت علي هلا لوسر ین ةداط وأ حبصأ اءاف . یبصلا راو : تلاق خر اف « اهنم باصأ ع« رش عا ل يل رن نط ا  ‘efر ¢ م

 ىنلا هب ىنأت یتح هظقحا ةحلطوبأ ىل لاق . امالغ تل وف . تل ىف اهل "كرا مبل : لاق . معن :لاق ؟ ةليلا
  33 2و 5 °. مه تم 35 _.

 تارغ 6« معن: اولاق؟ ىش هممأ : لازق ی نا ءذخأن «تارمعب هم تلسراو مب “ىلا هب اف , قم «

 هللا دبع هاسو هب هگنحو ىلا ىف ىف اها ويف نم ذخأ م اهَمّسف لي یبلا اهتنخأف «

 ثيدحلا قاسو . . سأ نع د# نع نوع نا نع "یدع ىبأ نا ای دح ىلا نب دم انثدح

 «نعد ةظفل طقسو ۰ ینممشکسا نع رذ یآ باور ىف ازک (هذع قع مل نا دل وب ةادغ دولوملا ةيمسل باب ) هلوق

 ةيمسنلا نيمت ىسنلا ةباور ةيضق نال ىلوأ یرب ر هلا ةياور و «هنه قدي مل نل و لدب «هنع قمی مل ناو» ننساللو «دوپمجلا

 عب اسلا مو ةيمسخأأ ىف ةدراولا رابخألا هضراعی اذهو ءال ما دولولا كلذ نع ةقيقعلا تلصح ءاوس ةدالولا ةادخ ۴



 ةقيقعلا باتش - ۱ 5

 ةصق ىف عفو اک عباسلا ىلإ هتیمسآ رخؤب ال هنع قءي نأ دري مل نم نأ ىربرفلا ةياور ةيضقو . ابرق اهركذأس

 قع هنآ لقني مل هئاف «ريبزلا نب هللا دبعو ما ىنلا نبا يهاربا كلذكو ةحلط ىبأ نب هللا دبعو یسوم ىنأ نب مهار
 حج وهو « یرخالا ثيداحألا ىف بس اك عباسلا ىلا هتيمسن رخوت هنع قدي نأ ديرأ نمو « مهنه دحأ نع
 قلطت ةادغلاو . سا ظفلت اعا ةادغلاب ديق ذیاکوم دلو ةادغ یا ( کین ( هلوق :ىراشلا نذل مرا مل فیطل

 دابناا فصن دلت املأ قفتا ولف « مقاولا ةرورضا كلذ ريخأت قفنا اماو « انه دارملا وهو تقولا قاطم اهم داري و
 عمصل « * کنح كلدو یصلا ة ىف ههضو و ءىثلا خضم كينحتلاو . امطق ةادغلا دعب ةيمسقلاو ك.:حتلا تقوف الثم

 ناف را هالوأو , هف رج لزل ىح هاف حتفی نأ كينحيلا EET هيلع یوب و لک الا ىلع نرمتبل یصل اب كلذ

 مثاصلا رطفي ام هريظأ ىف اك ران هس# ملام مث « هريغ نم ىلوأ لحنلا لسعو « واح ءیشف الاو « بطرف رمت سیتب م
 لو نالجر اف ط رفآ ىعفاشلا لاق بم ال ةةيقملا نأ ىلا ةراشالا « هنع قمی مل ناو » هلوت نم دافتسيو . هيلع

 بوجولا نيمرحلا مامإ فرعي ملو « دعس نب ثلا ىلا برجولا لئاقب راشأو « ةبجا و لاق الو ةءدب یه ایهدحآ

 سم وه لب ینعم انه "لملل سيل هنأب بقهتو « هدمب ناك اما دواد ريغ دارا یعفاشلا لما : لاتف دواد نع الا
 ىذلاو . دحأ نع ةياور یهو دان زلا نا نع اضيأ بوجولا ءاج دقو « نیس برأ دوادلو تام ىعفاشلا ناف ققع

 « ةتباثلا رانالا كلذ ىف ارفلاغو ةنس نوكتت نأ یارلا باحتأ رکنا : رذنملا نا لاق ةفينح وبأ ةع دب اهنأ هنع لقن
 نع 2 يلا لئس » هيبأ نع ةرض یب نم لجد نع لسا نب ديز نع « ًاطوملا » ف كلام هاور ا٤ موضعي لدتساو
 ةياور قو + لعفيلف هنع كسني نأ تن ا دلو هل دلو نم » لاقو مسالا ەركە لاک« قوتملا بحأ ال : لاقف ةفيقدلا

 نع لاس 2 هللا لوسر تعم“ و همع نع ةرمض ىب نم لجد نع مل-أ نب دز نع نايفس نع روصتم نب ديهس
 ۰ دواد وأ هجرخأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورع ثيدح نم دهاش هلو « هركذف ةف رەب راملا ىلع وه و ةةيقعلا

 وبأو رازباا هجرخأ دقو : تلق . نيذه نع الإ اعوفم هيلعأ ال : ريع وأ لاق « رخآلاب نيثيدحلا دحآ ىوقيو

 ' نأ هتياغ امئاو ء اهتيثي ثيدحلا رخآ لب . اهتيعورشم یال هيف ةجح الو « ديعس ىلأ ثيدح نم ةقرقعلا ىف خيشلا

 لاق بالا ضعب نع مدلا ىبأ نا هلق دقو . ةقيةد ىمسن ال ناو ة-يبذ وأ ةكيسن ىمست نأ ىلوالا نأ هنم ذخؤب
 نم ىنطقرادلا ةجرخأ « حبذ لك خال خسف و ثیدحم اخس نسالا نب دم ىعداو « ةمتغ ءاشعلا ةيمست ىف اك
 مث ةبجاو تناك انآ تبثي نأ ريدقت ىلعو « بقعتف هدورو ربلا دبع نبا ین امأو . فذض هدنس قو لع ثيدح

 فنصملا ركذ مث . متيعورشم ىنا نا اضيأ هيف ةجح الف « ءاروشاع موص ىف ءاج اک بابحتسالا قبيف اموجو عين
 ىبأ نب هللا دبع نبا وه ضصم ءارلاو ةدحوملاب ( ديرب ( هلق ©« یسوم ىبأ ثيدح لوالا : ثيداحأ ةمارأ باولا ىف
 ثيدحلا اذه ىف روک ذلا یموم ىبأ نب ميهارياو۱)هخسآ یرعشالا ىموم ىبأ نع ةدرب ىنأ چ نف وزن یهو هدر

 ةباحصلا ىف نابح نبا هركذ دقر  ةياور هل نوكت نأ ىضتقب كلذو , ثيدحلا اذه ىف عقو امل ةباحصلا ىف ةعامج هركذ
 هلوق ٠ نيدابتعالاب وه لب هنم اضقانت كلذ سيلو نيعباتلا تاق ىف ءركذ مث ٠ ائيش ملي ىنلا نم حسب مل :لاقو
 « هتيم لعل ناك کین نأو« هلي ىنلا ىلا هراضح اب عرسآ ةناب رام[ هرف )5 مدارا ءامسف ل ىنلا 5 تيت أف)

 ةدئاز اهنأ ربظب ىذلاو ٠ خسنلا یف اذك )١(



 ۸۹ 61۷۰ ۷ تردا

 نع نسحلا تبد.> نم ةلالثلا ناسلا باحعأ ءاورام امأو . عباسلا ىلا اهب رظتني الو دولوملا ةبم دت ليجعت هيفف
 « یدب » وأ « یمسپ د ىه له ةظفللا هذه ىف فلتخا دقف « ىمسيو عباسلا موي هنع جذت و ةقيقعلا ثيدح ىف ةرمس
 ىف مدقت ام عباسلاب صتخت ال ةرمسقلا نا ىلع لديو . هيلي ىذلا باولا ىف كلذ ىف ثحبلا ىتآيسو ؟ نيسلا لدي لادلاب
 نع تبأث ثيدح نم لسم هجرخآ امو « رذنلا هامسف دلو نيح هنباب ےب ىنلا یر هنآ ديسأ ىنأ ثيدح نم حالا

 ةممسا : قم لاق . ثيدحلا « فيس مأ ىلإ هعفد مع ¢ مدارا ىبأ مساپ هتمسق مالغ ةلوللا یل دلو » لاق هعئر سنأ

 ىحيو رازملا ىف« ركذ ام ريف هيف درو دق : تلف , عباسا مو هتيمست ف تیداح الا نم حصأ دلوب نيح دولوملا

 امها و عباسلا مو نیسل او نسحلا نع 2 هللا لوسر قع » تااق ةشئاع نع حسي لسو کامل او نايح نا

 نم اذهو « هعیاسا دولولا ةيمساب هللا لوسر یمآ د دج نع هيبأ نع بدعش نب ورع قد رط نم ىذمرتلو

 نا نع بابلا فو . ورمع نب هللا دبع نب دمت قیقلا ورع دج ال ییاحصلا وه دجلا نأ امف نيعتي یتلا ثیداحالا

 قاح و هنع قدی و هنذآ بقلت و ىذآلا هم طامي و نتو یمسپ عباسلا مو : یصلا ىف ةئسلا نم ةعيس د ناق سابع

 هدنس قو « طسوالا » ىف ىناربطلا هجرخآ « ةضف وأ ابمذ هسأر رعش نزوب قدصتی و هتقيةع نم خطاب و هسأر

 « هرمسر یذالا هنع اوطیمآ و امد هنع اوقيرهأف دولولل عباسلا موي ناك اذا هعفر رمع نبا نع اضيأ هيفو « فءض

 يصب لب ىنلا فآ ) هلوق ۰ ةورع نبا وه ماشهو ناطقلا وه ( ىع ) هلو . یا ثيدحلا ۰ نسح هدنسو
 . هسا ىف ليق ام كانه تنهب و « كينحتلا ركذ هيف سول ةورع نب ماشه نع رخآ هجو نم ةرابطلا ىف مدقت ( كنحي
 ىلا ملي ىنلا ةرجم باب ىف یفوتسم هحرش مدقت دقو « ريبزلا نإ هللا دبع ةدالو ىف ءاوم] تردح ثلاثلا ثيدحلا

 نإ مهل لق مال ءاديدش احرف هب اوحرفف » ةدايزلا نم انه هرخآ ىف عقوو . هدنس ىف فالنخالا نايب و « ةنيدملا

 ىف قو امو « ةنيددملاب مرارقتسا دعب تناك هتدالو نأ هتمدق ام ىلغ لدي اذهو « کما دلوب الف کت رح دق دوهيلا
 دقو . ةنيدملا ىلا ءايق نم هئلمح امتار « ءابقب هل هترضحآ اما درب مل هني ىنلا هب تنأ مث ءارقو هندلو هنأ ثيدحلا لرأ

 اومافأ ةئودملا نررجاوملا مدق امل » لاق نمرلا دبع نب دم دوسالا ىبأ ةءارر نم « تاقيطلا ىف دعس نیا جرخآ

 « ريبزلا نب هللا دبع ةرجحلا دعب دولوم لرآ ناكف , ةلاقلا كلذ ىف ترك ىتح « دوم انتر : اولاقف ؛ مه دوي ال

 « لما مات تفراش یا ةانثملا رسكب « متم انأو د هلوقو « اريبكت ةنيدلا تيدا ىح ةدحاو ةريبكست نويلسملا ريكف
 ىبأ نبا ةصق ىف سا ثيدح عبارلا ثيدحلا . ةكرلاب هل اعد ىأ دیدشتلاب « گرو » ءاف مث ةانثع « لفت د هلرقو

 مایفتسا وه ؟ ( متسرعأ ( هلوق . ةاكولا قو زمادجلا ىف هح رش مدقت دقو ۽ قع) دلاو وهو هللا ديع ها و ةحلط

 ابلاغ ءانبلا عبقي هنال طول ىلع اضيأ قلطيو ؛ هتأ ماب یب اذا لجرلا سرعآ « ةنك اس نيعلاو ةادالا فوذحم

 , لولا سیرعتلا نال طاغ وه : ضايع لافف ءارلا ديدشتر نيعلا حتفب ؟ « مسرعآ » لیصالا ةاود ىف عقوو
 ىف ريرحتلا پاک ىف ىميتلا نبا هلاق سرعأ حصفالاو هلمأب لخد اذا سرعو سرعأ لاقي ٠ ةغل اهنأ هريغ تبثأو

 ىنثدح ) هلوق ٠ وأ لرالاو « هيظفحا » ىنييمشكلا ةاور ىف ( هظفحا ةحلط وبأ یل لاق ) هلوق . هل لسم حرش
 « فاع امهظفل نال كلذك سولو هليق ىذلا ثيدحلا دیر هنأ مو انه (ثيدحلا قاسو لاق نا ىلا - یئملا نب دم

 نیریس نب دم نع هدنع یائااو « انه روکذلا وهو ن ریس نب سنأ نع هدنع اهدحآ : نوع نا دنع ناثیدح امهو

 مالغا اذه رظنا , سنآ اب : ىل تلاق ماس مأ نا ١ ظفلو دانسالا اذم ساوللا ف فنصاا هقا دقو « سنأ نع



 ةفقهلا باتك - ۷۱ ۵۰

 نریم نب اك ف ۳ هللا د كوع ا لافو ث تبدجا قاسو هل هلوق كلوي E ى تدجو م 0 55 مدق

 ثيدح هدنع امهمأ نیعتی اذهو نوع نب هللا دبع خيش ىف افلتخا نوراه نب دی زب و ىدع ىفأ نب نا نا ىأ نيريس نب دمعو
 باتک یف هرأ لیکل هقب رط e م ةعرخأ یدع ىبأ نا قااو لوس نب داح نأ یزاا رکذو . هظافلأ تفاتخا

arasقب رط نم الوطم ثيدحلا جم ! دحأ نأ ىدعىبأ نا ةاور دیویو « نی ریس نبا .رعد  

 ةقيقملا ىف یصلا نع ىذألا ةطامإ اپ - ۲

 مم » لاق ساع نب املس نع دمع نع بوبأ نع ديز نب اج الح ,تامثل وبأ نشر = ۱

 نع املس نع ريس نا نع بیبحو ماشوو ةداتق و ”بوبأ ان ربخأ داج ان دح "حاج لاقو ' « ةقيقع مالفلا

 "یبضلا ماع نب نام ن ۶ پاپ را نع نیریس_ تاب "صف نع ماشهو ما نع دحاو ”ريغ لاقو . و یبا ید

 هلوق . . ناملس نع نيريس نبا نع هاربا نب ديزي هاورو . بب ىنلا نع

 ] ۷ : ق هفرط - ۰4۷۱ ثيدحلا ]

 نیریس نب دغ نع یناوتخساا "بو نع مزاح لب ريرج نع بهو "نا ینربخآ ما لاقو بس ۲

 امده اوقب ره هان « ةع مال 00 لوقي ياكم هللا لو تەم لا وصلا راع ù "ناملس انثادح

 لاق ديمشلا ن تاب نع سن ی شیر انثدح دوسألا ىبأ نب ۵ هللا دبع ینثدح . 6 ىذألا هنع أواعيمأو

 < بالج نب ”ة رعت نم : لاقف ”تاأسف « ةقيقملا ثیدح ممم نم : "نسلا لأسأ نأ نیریس نبا ین 7 0

 نع ) هلوق ٠ نيريس نبا وه (د نع ) هلو . ةلازإلا ةطامالا ( ةقيق ةعلا ف ىصلا نع یذالا ةطامإ باب ) هلوق
 ةدع نم هجرخأ دقو « ثيدحلا اذه ريغ یراخبلا ىف هل ام« ةرضبلا نکس نا وهو ل ىضلا وه ) صاع نب نابلس

 حرص یرخالا قرطلا نم اقاعمو ؛ امف هعفرب حرص مل هنكل ىلوالا قيرطلا نم الوصوم اعوفمو افوقوم قرط
 امأ « هطرش ىلد اح اثیدح بابلا ف ىراخبلا جر م ليعامسالا لاق ٠ عوفم اهادع امو هفقوب اتم قیرط ىف

 اماو , a مجرت یالا یذالا ةطام] رکذ هيف سال و افوقوم a ءاخ ال وصوم هدررآ یذلا ىنءي دز نب دامح ثیدح

 امآ : تلق . جاجتحالا ىف هطرش نم سيلف ةلس نب دام ثيدح امأو « ربخ الب هرکذف مزاح نب رب رج ثيدح
 فآ هخرش نم كلذ ك همم ةنأكف , ارصتخ هدروآ هنکل « ىراخبلا دنع هيلع ذمتعملا وبف دز نب دامح ثيدح

 نع دحأ هجرخأ دقو « هدرو ىذلا ثردحلا قرط ض») ىف درو ام لا ةراشالا ىف هتدام u تک او « نامعنلا

 هجرخأو « هعفرب حرصإ و « یخ هكا طنا امد هنع اوقيرهأف » نیا ىف داز زا ديز نب ا ن سلوق

 بامرلا دبع نع اضيأ هجرخأو ؛ هعفرب حرصف نيريس نب دم نع ماشه نع ديز نب داوح نع دهم نب سن وب نع اضيأ

 نام نع برح نب ناجاس قيرط ند ليعاعسالا شاو هاعوفمم ناملس نع ناريس نإ لر نع ديعسو نرع نبا نع



 هذا 04۲۲ - 00۷۱ ثيدحلا

 لوأ ىف لقب مل ینهب « رخ الب هر د هلا هلوقو مزاح نب ريرج تیدح امأو . « هعفر د هيف لاقف بويأ نع ديز نبا

 لوق لعف « حيحصلا ىف هنع شك أ دق ىراخبلا خويش نم خيصأ نك « خبصأ لاق ١ لق لب غيصأ انأينأ دانسالا ۱

 ليعامسالا مالک اذمو عطقنم وه مزح نبا لوق ىلعو «ثيدحلا مولع د یف حالصلا نیا هررق 5 لوصوم وه شک الا

 « لسف جاجتحالا ىف هطرش ىلع ةملس نب دا نوک امآ و ۰ كلذ ىف مزح نا مالک سأنلا فيز دقو « هتقفاوم لا ريدر

 هلو دقو « ةاس نبا وه داحو , لام نبا وه ( جاجح لاقو ) هلق ۰ هندامک دارشتسالل ,داريإ هرضب ال نکا

 ۰ ةملس نب دام انثدحو لاهتم نب جاجح نع یضاقلا قاح) نب ليعامس| قرط نم قجباو ربلا دمع نباو ىرواحطلا

 جاجملا نب مههارباو دامخ نب لعالا ديعو لاله نب نایح قب رط نم ىلوءامسالاو نافع ةاور نم قاسنلا هجرخأ دقو

 بيبحو ناسح نبا وهو ماشهو ةداتقو بويأ مو ىراخبلا مرکذ نيذلا ةعبرألا عم !ودازف ةلس نب دامح نع مهلك

 قاسو « رخالا رکذی مل ام داح نع موضعل رکذ نکا « قع نب یو دبع نبأ وهو س و ب دیهشلا نا وهو

 لات « ىذآلا هنع اوطيمأو « مدلا هنع اوقيرهأف ةقيقع مالغلا ىف و هظفلو همفرب حرصو « نابح ظفل ىلع هلك نامل
 قفناف ٠ كلذك بريأ نع نامفس نع ةفيذح نا قيراط نم هفاس مش ادرج الوصوم ىروثلا هاور دقو : لیعاسالا

 تم“ : تلاق ةيطد ما نع دمع نع بوبآ نع ه لاقف بیهو مرفلاعو « سماع نب نابلس ثيدح نم هنأ ىلع ءالؤه

 ىبأ نع دمي نب ةرثو> ةياور نم هج رخت سم ىف ما وأ هجرخآ « ءاآوس هلثم رك ذف « مالذلا عم لوق لپ هللا لوسر

 هل ج رغأو ملم هب جتا ةللس نب ةريفلا ها ماشه وأ و نيحيدصلا لاج ر نم بيهوو ۰ هب بيهو نع مایه

 1 یکی یرصب ةرهوج نزو ةثاثمو ةلمب» ءاحب ةرثودو ءامهريغو ىتامسااو ىدا نا هقلوو اقيلعت یداخملا

 ىور دواد ابآ نأ ىنايجلا ىلع وبأ رکذو « هجام نبا ةنلا نم هنع جرخأو « هحيمص ىف ةعزخ نبا ةب جتحا رهزالا

 نع ظوفحاو « ذاش هنأ الإ ىوق دانسالاف « تاقثلا ف نايح نبا هرکذو « نثسلا جراخ یحولا .دب بات 5 ىف هنع

 نع دحاو ريغ لاقو ( هلوق . ثيدح ىف ثبدح هيلع لخد هتاور ضعب لعلف . ساع نب نابلس نع نب ريس نب دم

 نع مهمهبأ نیذلا نم تلق (يب ىلا نع ىضلا ساع نب نابلس نع بابرلا نع نيريس تاب ةصفح نع ماشهو مصاع

 ایهدوآ : نيرخآ نيئيدحو روكذملا نتلا رك ذو « هعف ر حرصت دات مالا اذوم ۵ دو هج رخأ ةئيرع نب نايفس مدا

 نع یاسنلاو قازرلا دع قيرط نم ىذمرتلا هجرخأو « ةبارقلا ىذ ىلع ةقدصلا ىف ىفاثلاو < رآلا ىلع رطفلا ىف

 ابمح نع بابرلا نع هتياود ىف یاسالا لاقو « بسح ةقرقملا ةصقب ةئييع نیا نع امثالك یرهرلا د نب هللا دیع

 ناسح نب ماشه نع هاود نمو ؛ ثبدحلا اذه ريغ ىراخبلا ىف امام اففخم نیز دحو ٤و ءارلا حتفب باب رلاو ءهب ناءلس

 « قاذرلا دبع قيرط نم ىذمرتلاو دواد وبأ ءبرخأو , ةثالثلا ثيداحالاب ماشه نع هنع نوحأ چرا قازرلا دبع

 نب دو ناطقلا يع نع اضيأ دحآ هجرخآو , هب ماشه نع هقیرط نم هجام نبا هجرخآ ري نب هللا دبع مهنمو

 نب ثراحلاو صاع نب ديعس نع ىرادلا هجرخأ اذکو « هدانا ىف بابرلا رکذب نکا ماشه نع امهالک رفعج

 نالس نع نيريس نبا نع ميهاربا نب ديزي هاورو ) هلوق . ماشه نع امهالک ىمهسلا ريكب نب هللا دبع نع ةماسأ نا

 نبطز امد لاهتم نا جاجح ال دو 44 رخ نب دم انا د و لاةف , لکا ناب و ف ىوادطلا هلصو : تاق ( هلوق

 نيا نع ىلعالا دبع نإ سنوي نع ىواحطلا هلصو ( خلا بهو نبا قربخآ غص لاقو) هلوق ٠ فوقوم هب مههاربا

 مزاح نب ی رج ثيدح : لبذ> نب ده لاق دقو < رخ الب بهو نبأ ثيدح ىراخيلا ركذ : ىليعامسالا لاق هب بهو



 ی و مک رم حر ی تام تا سم کو ی ةقيقملا باك - ۱ ۲
 یجاسلا ركذ اذکو « ظفح نكي لو رم« مولاب ثدح دمح] نع مرتالا ظفل : تلق . لان اک وأ مونا ىلع هنأك
 نب ناملس انثدح و دمم نع هلو معن < بوأ نع هعفر ىلع هريغ هقفاو دق نکل < را ر رچ هب ثدح ام انهو ها

 . ةفقو نم ةياور هرضي ال عوفرم ,ثيدحلاو اضعب امضعب ىوقي قرطلا هذرف ةل اب و ؛ هب درفت ىذلأ وه « ماع

 روما م غا اعو « ةيراجلا نع قعیالو یبصلا نع قعي : الاقف ةدانقو نسخ همورفع كسك (ةقيقع مالغلا عم) هلوق

 یف نانثا دلو ولف ۽ اذه دعب اهیکذأاسو. ةيراجلا ركذي ةحرصلا تیداحالا مهتجحو < اضيأ ةيراجلا نع قءي : اولاقف
 هلوق . هفالخ ءاللعلا نم لح نو عا ال : لاقو ثالا نع رزأ كوع نبا ہرکذ ةع دحاو لک نع بحتسا نط

 ةدع ىف كلذ رسفو « هدعب ىتآلا ةرس ثيدح ىف اذكو ثيدحلا اذه ىف قاره ام مآ اذك ( امد هنع اوقيرهأف )
 تاب ةصفح ىلع اولخد ما »ر كدام نب فسو ةياور نم هحضصو یذمرتاا چرا ةئااع ثا لح ام ثيداحأ

 ناتاش مالغا نع مس زا ينلا نأ مهتريخأف « ةقيقعلا نع اه وأف - قیدصلا ركب ىنأ نبا ىأ نمحرلا دبع
 ةقيقعلا نع لزب ىنلا تل اس اهن زركمأ ثيدح نم ةءبرالا نتسلا باحآ هجرخأر « ةاش ةيداجلا نعو « ناتئفاكم
 هجرخأو ۰ حجیم ىذمرتلا لاق «ءاثأنإ وا نک اناركذ مرضي الو «ةدحأو ةأش ةيراجلا نعو ناتاش مالغلا نه لاقف

 نع كسنب نأ بحأ نم » لاق ثديدح ءانثأ هعنر هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورم2 ةياور نم قاسنااو دواد وأ

 تاأسو ورع نع هوار سيف نب دواد لات ۾ هاش ةيراجلا نعد < نائئفاكم نات اش مالغلا نع : لءفیلف هدلو

 وبأ کحو « یرخالا ند امهادح] حبذ رخؤي ال ىأ اميج ناعتذت ناتماشتم : لاف ناتتفاکم هلوف نع لس نب دیز
 ىف ىرحي أمل ناتلداعتم انعم : یرشعزلا لاقو . نسلا ىف ىأ : باطلا لاق « ناتب راقتلا ناتتفاکسلا دحا نع دواد
 نع رخآ هجو نم زرك مأ ثيدح ی رو صنم نب دیعس ةياور ق عقو ام هک كلذ نم لوس دره لا قو ةاكرلا

 لاق ؟ نائئفاكملا ام : ليق د رخأ تیدح ىف ىارطأا دنع حقوو « نالثم ناتاش و ظفار ديزي ىنأ نب هللا دیبع
 یورو ءاعم نييئءملا ىلع لما لمتعو « نح یرحالا ب ةع امعادح] ځد نم سا نب ديز ايلا راشآ امو « نالثثا

 نع اوقمف « ةيراجلا نع قما الو اشيك مالغلا نع یمن درهلا نإ » همار ةر ره یا ثيدح نم خیشا وأو راز

 مالفلا نع قح ةقيقعلا ه ني ىنلا نع ديزي تب ءامسأ ثيدح نم دمحأ دندو « اشيك ةيراجلا نعر نيك مالغلا
 ثيدح مدقن و , خيشأا وبأ هجرخأ بيعش نب ورع ثيدح وح ديعس ی أ نعو فاش ةيراجلا نعو ناتئفاكم ناتاش
 قءيف ءاوس امه كلام نعو « ةيراجلاو مالغلا نيب ةقرفتلا ف روومجال ةجح ثيداحالا هذهو ؛ بابلا لوأ سابع نا
 دواد وبأ هجبرخأ « اشک اشک نيسحلاو نسحلا نع قع هل ىنلا نا و ءاج اء هل جنحا و ءةاش اممم دحاو لك نع

 اضيأ جرخأو « نيشك نیشبک د ظفلب سابع نيا نع ةمرذع نع رخآ هجو نم خیشل وأ هجرخأ دق هيف ةجح الو
 هب درب ام ثيدحلا ىف سياف دواد ىفأ ةءاور توپا زيدقت ىلعو « هلثم هدج نع هيبأ نع بيهش نإ ور# قر رط نم

 فا ؛ كلذك وهو « راصتقالا زارج ىلع لدي نأ هتياغ لب « مال ةينعا لع صيصنتلا ىف ةدراوتلا ثيداحالا
 ءاقيتسا دوصقملا نأ ركذلا نم فصذلا ىلع ین الا نوک ىف ةكحلا نأ ىمياحلا ركذو . بحت م لپ اطرش سهل ددعلا
 قتعأ نمو « هئم وضع لک قتعآ ارکذ قتعا نم نأ ىف دراولا ثيدحلاب بلا نبا هارقو ٠ ةيدلا توشأف سفنلا

 مالا قالطاب لدتساو . ددملا رسينام تقولا كلذ ىف نوكي نأ لهءتحو . درو ام كلذ ريغ ىلا < كبذك نيتيراج

 سايقلاب وهو طرتشي اءبحأو , ةيمناشال نارجو هيفو , ةيدخالا ىف طرتشپ ام ةقيقعلا ىف طرتشي ال هنأ ىلع نيتاشلاو
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 نع رذنلا نبا هلقن و ینابیصالا خيشلا وبآ مجرت هبو « ةقيقعلل منغلا نيتي هنأ ىلع شیکلاو ةاشلا یکذیو « رباب ال

 "یزجال ۹ یدنعو « كلذ ىف یعفاشال صن ال : ةيعفاشلا نم یجد دنبلا لاقو < 055 ىنأ نب نهرلا دبع تاب ةصفح

 هنع قعي » همفر سنأ نع خیشاا یآو یارطلا دنع ثيدح هیفو « اضيأ رقبلاو لبالا ءازج) ىلع دوپمناو « اهريغ
 هللاو ةيضالا ىف اك عبسلاب یا اهنا اث یعفارلا ركذو ؛ ةلماك طارتشا ىلع دحآ صفو « مذلاو رقبلاو لبالا نم

 ىنأ نب ديعس قرط نم دواد ىنأ دنع عفو ( یذالا ) هلو . ىنعمد انذو اولبزآ ىأ ( اوطيمأ د) هلوق ۰ لعأ

 نم ىراحطلا جرخأو و « وه ام ىردأ الف سأرلا قلح ىذألا نك » مل نأ » لاق نيريس نب دم نڪ نوع ناو ةبورع
 هاب یعالا مزج دقو ٠ . ها « یذالا ريسفت نع لق ري نم دجأ م لاق نيريس نب دم نع مهاربا نب دیزب قيرط

 طامم ۽ نأ سرو احلا دنع ةش داع ثيدح ىف عقوو تک نسملا نع حرص دنسب وات هجرخآ و « سأرلا قلح

 هنع طاع وو یاربطاا دنع نمابع نبا ثید> ىف عقو دقف ؛ سأرلا قلح ىف كلذ نيعّتي ال نكلو «ىذألا امهسوءر نع

 ضعل ف نا كلذ ديؤيو < سأرلا قاح نم معآ وه ام ىلع یذالا لمح ىلوآلاف « هيلع هفطعف « هسأر قلعو یذالا

 (دوسالا ىبأ ن هللا ديع انثدح ) هلوق ٠ خيش ا وأ هاور « هراذقآ هنع طابو 5 بيعش نب ورع ثيادح قرط

 نب هللا دبع ليقف هيبأ دج بسني ام رو - هدج دجل بسن - دوسالا ىبأ نب دوسالا نب دیمح نب دمع نب هللا ديد وه

 ثالث ةنس ريذت دف ناك , سنا 1 یکی ةقث یرصب سنآ نب شيرق هخیشو : ىراخبلا خورش نم فورعم دوسالا

 اذه یوس یرادبلا ىف هل سیلو < ء حیف هعامس كلذ لبق هنم عمم نف « نینس تس كلذ ىلع رمتساو « نیامد

 أ نب هللا دبع نع الإ عماجلا خس ىف هرأ مو« هنع یبدلا نب ىلغ نع یراخبلا نع ىذمرتلا هجرخأ دقو عضوم ا

 هنآ معزو « شيرق طالتخا لجأ نم ثيدحلا اذه ةمص ىف ىجيئزربلا فقوت دقو . نيخيش هيف هل نأ كسف ؛ دوسالا
 ءىش هارأ ام : لاتو اذه شيرق ثيدح فعض هنأ دحآ نع مرئالا هاکح ام كلذ ىف عبت هنأكو < مر هناو هب درفت

 ةنارقأو یبدلآ نب ىلع عاف اضيأو « هركذأس اک ةر ره نآ نت رازالاو خیشلا وبا هچرخآ امن اتم هل اندج و نکل

 ثردح ) هل . طالتخالا دعب هب ثدح !! هنأ نظ هنال هفعض امل دمحأ لعلف ؛ هطالتخا لبق ناک شر رق نم

 نم نئسلا باععأ هجرخأ دقو « هنرهثب هدار) نع قتکا ةنأكو روکذاا ثیدحا ناب ىراخرلا ىف حقي | ( ةقيقملا

 ,هسأر قامو ؛ عباسلا مو هذع حببذت « هئقيقعإ نوتم مالغلا » لاق هلي ىنلا نع ةرم نع نسا نع ةداتف ةياور

 خیشل وبأ و راذبلا, هجرخأ 5 رب ره ىبأ نع نب ریس نب دمع نع هلثم ءاج دقو <« حيرت نسح : ىذمرتلا لاق «یمسب و

 ثيدحلا ناك الإ ن ريس نا نأسف « تا2 هلاجرو هنع راتخلا نب هللا دبع نع ليئارسا ةياور نم ةقيقعلا باک یف

 لأسف هريغ نعو اضيأ ةر ره نآ نع ور نوکر نآ هدنع لدتحا ب ثدي نسا نآ هخلب و ةرب ره نآ نع هدنع

 نآ ثیدح ىف عمن لو . نييب احصلا نع نياياجلا نییمب الا نیزه ةياورب ثيدحلا ىوتف ةر“ نم همم هنأ نسحلا ریخت

 لاقو . نيسل  «یمسٍز د مك  لاقف ةدانق باوعآ امف فلتخا دقو « ىمسإو » یهو ةريخالا ةراکسلا هذه ةرب ره

 . حصأ ىمسيو : لاق ؛ هب ذيخؤي الو هنم مو وهو مامه فاوخ : دواد وبآ لاق . لادلاپ « ىدي و ةدانق نع مامه
 اولأس مهنأ هدنع مامه ةياور ةيقب ىف اب دواد وبأ هلق ام لکشتسا و « ىمسيو » ظفلب ةداتق ريغ ةياور نم هركذ مث
 خوفای ىلع عضوت مث * اهجادرأ هب تایفتسا و ةفوص امم تذخأ ةقيقعلا تحذ اذا لاقف هب عصر ر فيك مدلا نع 1

 نع مر امامه نإ لاقي نأ طیضلا اذه عم دعبيف . قاحيو دعب هسأر لس مث طب | لثم هسار ىلع لیس یح 9

 سوابق مين ۵ ٩ جالو سم



 ةةيقعلا باتک - ب١ ۹

 ةءاهاجلا لهأ ناك امع ايكاح مدلا رکذ ةداتت ناو « ىمسيو » ثيدحلا لصا نإ لاقر نأ الإ « ۳ ود هلوق ىف ةداتق

 دقو . هأ خوم وبا هظف> ناک ناف ؛ هب درفنا یذلا اذه ىف مامه لمس ۷ را دہع نا لاق مث نمو 4 ومنص)

 ةببش بأ نبا جرخأ ۱! ۰ جبذلا دنع ةيمستلا ىلع « ىمسيو » هلوق نيرخأتملا ضءب لمحو مايه ةياور مزح نبا حجد

 ديعس قيرط نمو « نالا ةقيق» هللا ممب : ةرخالا ىلع ىمسي اك ةفيقملا ید ىمسي » لاق ةداتق نع ماشه قيراط نم

 نع قازرلا دبع یورو جلب مث . رحأ ها و للا ےہ « نالف ةقيقع« كلو كنم ملا و دازو هوم ةدانق نع

 ىف خسنلا ىل لدي ام درو دقو . مدلاب هسأر ىلطي : لوقي ناكو « قلحم مث هنع قمی موي ىمسي : ةداتق نع رمعم

 اوبضخ ىصلا نع !وقع اذا ةيلهاجلا ىف اوناک » تلاق ةهئاع نع هدركص ىف نارح نبا هجرخأ ام اهته « ثيداحأ ةدع

 وبأأ داز « اقولخ مدلا ناكم اول جا هالي ینا لاقف . ۰ أر ىلع اهوهضو ىصلا س ار اوقاح اذاف « ةقيقملا مدب ةنطق

 هلا دبع نب ديزن نع یسوم نب بوب رر ا 2اا « مدب دولولا سآ ر س نأ ید خيشلا

 هجرخأ دقو هل ةبدص ال ديزي ناف ٠ ٠ لسم اذهو « مدب هسأر سم الو « مالغلا نع قءإد ناق لب ینا نأ ىذملا

 یالو « لسم هنإ اولاقف كلذ عمو لال ین نع هیبآ نع فزاا هللا دبع نب ديزي نع »لاقت هجولا اذه نم راربلا

 4 ءورب حر لو ةعلاع ى ثب دح ورك ذأ 4 ةيلهاجلا ىف اذكر لاق هيبأ نع ةديرب نب هللا كوع شرب لح نم ماحلاو دواد

 هرك اذطو , ةشئاع ثيدحل دهاش اذهو « نارفعزب هخطلنو هسأر قامو فاش جیذن انك مالسالاب هللا ءاج الف د لاق

 نسحلا نع الإ امایحتسا رذنملا نبا لقنو مد ءاطغو رع نبا نع ةيعدتلا بابحتسا مزح نیا لقت و . ةيمدالا رووجلا

 ف امادآو ةيمستلاب تاتي ام قأیسو , ةيمدتلا هرك هنأ نسحلا نع حیحص دئسب ةيبش ىبأ نبا دنع لب « ةداتقو

 « اذه ىف سانا فلتخا : ىباطخلا لاق < هةةرقعإ نهتم د هلرق ىنم» ىف فاتغاو . ىلاعت هللا ءاش نا بدآلا باتك

 عفشإ م الفط تاف هنع قمی م اذإ هنأ ديرب « ةعافشلا ىف اذه : لات لینح نب دحأ هيلا بهذ ام هر ليقام دوجأو

 « نمترملا دي ىف نهرلاب اونم هک اکفنا مدعو اهمورل ىف دولو ملا هبشف : ام دبال ةمزال ةقيقعلا نأ ءانعم لبق و « هيوبأ ىف

 « یذالا هلع اواعیم ان د ءاج كلذلو « هرعش یفاب نوهرم هنأ ىف ماا برجولاب لاف نم لوق ىوةب اذهو

 سانلا نا : لاق ىبلسألا ةديرب نع مز> نبا جرخأو , قبلا هنع هدنسآ ىلاسارخلا ءاطع هلاق دحأ نع لقل ىذلاو ها

 نه  كسمتپ رخآ الوق ناكا تبث ول اذهو ء سا تاولصاا ىلع نوضرم اک ةقيقعلا ىلع ةمايقلا موم نوضرهپ

 نم هب كس «عباسلا موب هنع حذو » هلوقو ٠ نيسحلا تنب ةمطاف نع هلثمر : مزح نبا لاق « ةقيقملا بوجوب لة

 لاقو . كلام لوق وهو « هدمإ توفت املاو < عقوملا عي ل هلآ حذ نم ناو « عباسلا مويلاب ةتفؤ» ةةيقملا نإ لاق

 لوألا عباسلا ىف هنع قءي مل نم نأ : كلام نع بهو نا ةاور قو . ةقيقعلا تطقس حباسا لبق تام نا : اضيأ

 معلا لهأ نع ىذمرتنا لقنو . كنأاثلا عب املا ىف هنع قمر نأ سپ الو : بهر نا لق , ىناقلا عباس ىف هنع قع

 نبرشعو دحأ موي ه:ع قع ا مل ناف ءرشع عبارلا موف أ مل نات < عباس موب ةقيقملا حيت نأ نوب> سي ما

 هج رخآ رب لح هيف دروو . هپ ا نع درج نب اص هلن و ¿ ىج:ثويلا هللأ لع ا ء الا اصرم !ذه رأ و

 درفت هن هنأ یتاربطلا رکذو ¢ فيعض لیءاساو 5 هيبأ نع ةديرب ن هللا دیع نع ملم ن لیعاسا ةناور نم یارابا

 « نیبعنلل ال رابمخالا عیب اسالا ركذ نأ ةيمفاشلا دنعر ؛ 30 كلذ دعب بانا راوععا ىف هل املا دنعو ٠ هن

 : لاق مث « ارایتخا هنع رخوت ال نأ ىنعمب را يف مج اسا! ركذو : لاق « ةدالولاب اهتقر لخدي هن | ىفارلا لفنف
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 نأ دارآ نإ نکا « هنع قمی نأ ديرب ناكنمع تطقس غولبلا نع ت رخآ ناف خوابلا نع رخؤت ال نأ رايتخالاو
 . یسفن نع تققعل ىنع نعي مل ىفأ لعأ ول : ناق نيريس نإ دس نع ةبيش ی نا جرخا و ۰ لأ هسفن نع قع
 صخشلا قمی نأ عنم ىف اصن اذه سيل و « ريبك نع قعیال هنأ ىطي وإلا ف یمفاشلا صن نع لةنو . لافقلا هراتخاو
 ىنلا نأ درو ىذلا ثيدحلا نأ ىلا كلذب راشآ هنأكو , رک اذ] هريغ نع قمی ال نأ ديرب نأ لدتحي لب «هسفن نع
 وهز - درع نإ هللا ديع ةياور نم راذباا هج رخأ دهن < كلذك وهو . تشو ال ةوينلا دعب هسفن نع قع 2
 ت نم خیشلا وا هچ رخآو , ها فیمط رهو هللا درع هب درفت : رازبلا لاق « سنأ نع ةداتق نع - تالم,«

 اوکرت من : قازرلا دوع لاق دقو « اضیا فيعض ليعامساو ةداتق نع لسم نب ليعامسا ةءاور نم اهدحأ : نيرخآ
 نع لمتسلا ركب ین ةباور نم ادمین . هنم هقرس ليعامسا لملف  ثيدحلا اذه لجأ نم رر# نب هللا ديع ثیدح
 . ةفث میما نكمل فيعض دوادو ؛ سنا نع ةدام نع یا نب هللا ديع انثدح الاق ربحا نب دوادو ليج نب میلا
 قع نب ميهاربا نع نأ نر كلا دبع نب دم هجرخأ دقو « دانسالأ یوق ثيدحلاف , یراخبلا لاجر نم هلا دیع و
 هدحو ليمج نب مثلا نع امهالک دوعسم نب دحأ نع « طسوألا » ىف ىنارطلا هجرخأو « دقانلا ورع نع جارد
 لاقو « ءىشب سيل : نيعم نبا لاق دق نكل « احح ثيذحلا اذه ناكل لاقملا نم یا نب هللا دبع ىف ام الولف « هب
 ىور ثيردحلا لهأ نم نكي مل فعض هيف : یجاسلا لاقو « هثیدح جرخأ ال : دواد وبأ لاقو « ىوقب سيل: یاب ذلا
 یذمزلاو ىلجعلا هقثرو ؛ ًاطغأ امر: تاقثلا ین نارح نبا لاق « هثيدح زكا ىلع عباتيال : ىليقعلا لاقو « ريك ادم
 رهاظ ىلع ءايضلا ظفاحلا ىثم دقو < ةجح ل 3 مل ثيدحلاب مدحأ درفنا اذا نيذلا خويشلا نم اذیا « امهريغو
 ناك رب اذه حص نإ : لاقي نأ لمتح و « نيحيحصلا ف سيل امم ةراتخا تبداحالا ىف ثيدحلا اذه جرخأف دانسالا
 قءي مل نم » ةداتف نع رمعم ند قازرلا دبع دنعو « هتمأ نم حضي مل نمع هتیحضت ىف اولاق اک عقلي هصئاصخ نم
 هلوقو < ةقيقعلا نع ةرضآلا مالغلا نع ءىز » نسلاو نيريس نب د نغ ةبيش ىبأ نيا دعو « ها هنا زجآ هع
 مويلا ةعيسلا لوأ نأ ىلع كلام صن با دبع نبا لاق ؟ ةدالولا موي بسحب لهو ؛ ةدالولا موي نم ىأ ,عباسلا مود
 حجرو نيبجو ىعفارلا لقن و ؛ ىعفاشلا نع ىطب وبلا هلن انکو « رجفلا مولا لبق دلو نإ الإ ؛ ةدالولا موب لپ یذلا
 دنعو « جاذلا نيمتيال هنأ هيف . لورجلل ءانبلا ىلع مضلاب « خذپ » هلوقو ٠ ىووألا حیجرت فاتخا و « نابسحلا
 : یعفارلا لاق « عانتما وأ ترع رذءت نإ الإ بالا نيعتو ةلب انحلا نعو « دولوملا ةقف همزات نم نيم ةیعفاشلا
 نيرسعم اناک ذتنیح هاوبأ نوكي نأ لمتحم : ىوونلا لاق « لووم نيسحلاو نسسحلا نع قع يبي هنأ ثيدحلا نأكو
 هدعدقو ۽ تما نم حضي 1 نع ی م 2 هصئاصخخ نم وه وأ ؛ سا ىأ «نع » هلوق وأ« بألا نذاب عزبت را
 یآ « هسار قاحود هلرق و. ةيعفاشأا همنمو « هلام نم میل نع قم هنأ ىلع كلام صأو ٠ هصن اصخ نم مهضعإ
 ةلب انحلا ضعب نعو « ةيراجلا سأر قاح ةهارك یدررالا ىحو « سابللا ىف ىتأيس اک عزقلا نع یهنلا توبثل هعيمج
 قدصتو هسأر قاحا ةمطافاب » نيسحلاو نسحلا نع ةقيقعلا ثيدح ىف ماهلاو ىذمزنلا دنع ىلع ثيدح یو « قاحي
 انسح ةمطاف تدلو امل » عفار ىبأ ثيدح نم دحأ جرخأو « مرد ضعب وأ امهرد ناكف هانزوف لاق « هرعش ةد,
 الف « تلعفف « ةضن ەرەش نزو یقدصت و هسأر قلحا نکو ال : لاق ؟ مدي ىبا نع قعأالا هللا لوسد 0 : تلاق
 ةمطاف هتنذأتسا مث هنع قء ناك گز هنأ ىلع لمحي « یذمرتلا حرش » ىف انخيش لاق « كلذ لثم تلمف انیسح تداو



 تو یر و ی لل ل سس tata سس ی سس

 ةلدصا نم عون ىلا اهدشرآف ذئنیح مدنع ام قیضل ابعنم نوکب نأ لمتحو : تلق « اهعنف اضيأ هنع ىه قمت نأ

 كیعس جرخآ نکا « هنع قدي منع كلذ صدم لاقي دقف اذه لو < هذع هب قع ام برق نع هل رس مث « فا

 ءاقرو هز تقدصت و هرعش تةاح ادلو تالو اذإ تناك ةمطاف ناد ادع رف الا شوج یا لس نم روصنم نبا

 خيشلا یا ةياور ىف عفو دقو « كلذ ىف بیترتل طرشي ال هنأ ىلع واولاب « ىمسيو قاح و بذي » هلوقب لدتساو

 نع یکحو « قاحلا لبق ځذلاب أدبي جرج نبا نع قازرلا دبع جرخآ و  قلحي مث هعباس موب بذي ه ةرمس ثيدح ىف
 هحص و , قاحلا لبق عذلا بحتسب « بيذهتلا د ف یوغبلا لاقو ٠ ىعنادلا صن نع ىتايورلا هلةنو « هکع ءاطع

 لعأ هاو « بذبملا حرش » ف ىووالا

 6 _عرفلا تاپ - ۳

 ةريره ىلأ نع ربا نبا نع (یره زا انثكدح رم انريخأ لا دبع ان دح نادبع اش - ۴

 « ةربتخ الو عرفال » لاق ی ىلا نع هنع لا یضر

 بحر ىف ةريئملاو : مهتيغاوطل هنو اوناڪ « جات لوأ عرفلاو

 [ ۰4۷6 : هفرط - ۵0۷۳ ثيدحلا]

 نم « ةريدتع الو عرف الو ةر ره ىبأ كثب دو 4 رڪ ۾ ةلمم أهدعب ءارلاو ءاغلا حتفپ ( عرفلا باب ( هلوق

 عقوو ۰ عفرلا هرهاظو ¢ ةريتعلا و عرفلا ريسفت هفو ۲ ىرهزلا امدح نمعم نعت ب كرابلا نبا رهو - هللأ دیه ها ور

 تغلب اذإ اوناک حبذ عرفلاو « مهمانصال هنوحذي ةيلهاجلا لهأ ناك مئغلاو لبالا جات لوا عرفنا نأ « کما و ىف

 لهأ الو وه هم لک اب الو ماع لك |ريعب اهم رتعب ةئام لبالا تفلب اذإ كلذکو 6 هوعذ ابحاص هان ام لبالا

  هیلی یذلا بابلا رخآ ةريدعلا ىف لوقا ىن ايسو « ةدالولا سر اك لبالا جاتنل عنصب مامط اضيأ عرفلاو « هتيب

 ةقيقملا عم عرفلا ثردح ىراخيلا رکذ ةيسانم اذه نم دخ و و

 « ةريتعلا سس 5 س € ۱

 یآ نم ربا ù ا نع ان لح "ی ره* زا لاق نایفس ان دح هللا دبع نب لع شم — 6۷

 « ةريتع الو عرف ال » لاق هب ینا نع ةريره

 بجر ىف ةريتملاو . مميغاولقا نوع اوناك « محل جتني ناك جاتنلا لو عرفلو : لاق

 ىف عفدو ل یرهزلا نع ةئايع نبا رهر نایفس ةياور نم ةمدعإ ثر درا هيف رکذو ) ) ةريتماا باب ( : لات 9

 نامفس نع هاورف رع ىنأ نبا ذشو ؛ هقد رط نم مع وبأ هجرخأ و « یرهزلا الدح د نامفس نع یدما ةناور

 حب (ةريدع الد) هلوق . ربع ىنأ نب دئارف نم هن] لاقو هجام نبيا هجرخأ ربع نبا نع هيأ نع ۳ ن دز نع

 هل وممم یک ةلمعا ىف » رتلا وو حيذلا نم لعق ام ةريدع تيم زازقلا لاو 3 ةم.ظع نزو ةانثملا سکو ةلمبملا

 هللا لوسر ین ظفلب ليعاماللو یاسنل ةءاور ىف ىهلا ةغيسب درو دقو ء ىهنلأ هب دارااو ىنا ظفاب هاچ اذکم



 0۹۷ ۵1۷( ثيدحلا

 « انه لئاقلا اذه نيعتي مل ( عرفلاو لاق ) هلوق ۰ « مالالا ىف ةديتع الو عرفال » دحال ةياور ىف عقوو « و

 كسوف اور نم دراد فالو « ثدحلاب ريسفتلا الوصوم رعم نع قازرلا دبع قيرط نم سم ةءاور ىف عقوو

 نب ديعس ىلع افوةوه هلعج ثيدحلا « جاتنلا لوأ عرفلا » لاق بيلا نب دمعس نع ىرهزلا نع رمعم نغ قازرلا

 ثيدحلا <« نتسأأ » ىف ةرف وبأ جرخأ دق : تاق . ىرهرلا لوق نم هيف ريسفتلا بسحآ : ىباطحلا لاقو « ببسملا

 ۰ لآ هللاو یرهزلا لوق نم ةريتعلاو عرفلا ا نأ هتبا ور ق ح رصو « رمهم نع دواد ىنأ نب ديجلا درع نع

 هرخآو ةفيفش ةانثم اهدمب نوثلا کی وهو « مالو فلأ ريغب « جات » ینیمشکلا اور ىف ( جادنلا لوا ) هلوق

 الو « تدلو اذإ ةانثملا رسكو نوتلا مضي ةقانلا تجتن لاقي « هثلاث حتنو هلوأ مضإ ( مذ جتني ناكر هلوق ٠ مج

 مبضعب نغ دواد وأ داز ( مهتيغاوطل هنوصذب اوناك) هلوق ۰ لءاذل اينبم ناك ناو اذکم الإ لعفلا اذه لمعتسي

 هلل حذلا ناك اذا زاوجلا هنم یعفاشلا طبنتماو « یا ةلع ىلا ةراشإ هيف « رجشلا ىلع هدلج قاب و ةثواكأي م

 نع سيق نب دواد ةباوز ند گ احلاو یاسنااو دواد ربآ هجرخآ ثبدح وهو « قح عرفلا» ثيدح نيبو هئيب امج

 : لاق عرفلا نع ړل هللا لور لمس و رک احلا ةياور ىف اذك« ورع نب هلا دبع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورم

 نأ نم ری ةلمرأ هيطعت وأ هللا ليبس ىف هيلع لمحتف نوبل نبا وأ ضاع تنب نوک ىتح هكرتت ناو , قح عرفلا

 ؛ قح ةعرفلا » هلوق نم ةرب ره ىلأ نع رامع ىلأ نب رامع قب رط نم ؟ ادال و « « كتقان هلوت و هرب وب هم قاي هنت

 هلقأ امف یعفاشلا لاق ءابحذاف لاما رابخ نم تن اک اذا ینح نالا نم مکمآ نکل و « كدب ىف قصلن یهو ابحيذتالو

 مدحآ ناكف : ما ومآ ىف ةكربلا هب نوبلطي هنوحبذي ةياهاجلا لهأ ناك ءیش عرفلا : هنع ینزلا قيرط نم قول

 « هيف مهياع ةهاركال هنأ میلعاف ابكح نع ل ىنلا ١ ولاسف « هدعب ىتأي ايف ةكربلا ءاجر ةتاش وأ هتقان ركب جذب

 ىلع جرخ مالک وهو « لطابب سیا یآ « قح د هلوقو . هللا لیبس ىف هيلع لمح ىتح هوكرتي نأ ايابحتسا ماو

 ةري آء الو بجاو عرف ال هاذمم ناف ء ةريتع الو عرف ۳ رخألا ثادح نيب و هوب هم اخم الو ؛ لئاسلا باوج

 . ىلوأ لوالاو « ةيحضالاک بابحتسالا دك أت ىف ابل یا « ةريثع الو عرفال » هلوق ىتعم هريغ لاقو . ةبجاو

 ىناسنلاو دواد وبأ ةسرخأ ام ەد ۋو « نامحتسم ةريتملاو عرفلا نآ ىلع ةلمرح ف یعفاشلا صأ : یوولا لاقو

 هللا لوسر لجر ىدا » لاق  رغص» ةمجمهو ةدحومو نوب ةشیبن نع رثذملا ناو كالا هححصو هجام ناو

 عرفن انكانإ : لاق . ناك مش ىأ ىف هلل او<ذا : لاق ؟ انمأت اف : بجر ىف ةلهاجلا ىف ةريتع رتمن انکانا :

 قو« ريخ كلذ ناف « همحلب تقدصتف هتذ لمحتسا اذإ ىتح كتيشام هوذذت عرف ةماس لك ىف : لاق . ةماهاجلا ىف

 ام]و . امباصأ نم ةديتءلاو عرفلا لطبي مل يلب هنأ ثيدحلا اذه ىف «ةئام ةمئاسلا , ةبالق أ نص دواد ىف ةءاور

 امأو . بجر رهش ىف جیذلا صوصخ ةريتعلا نمو « دلوبام لوأ حببذي هنوك عرفلا نف « امبتم لك نم ةفص لطبأ

 « ةفرغب ل ىنلا عم افوقو انکو لاق ماس نب درگ نب فذخم نع ةلمر ىنأ قيرط نم نتسلا باحأ جرخأ ىذلا ثيدحلا

 امتومسی ىتلا ىف ؟ةريتملا ام نوردت له « ةريتعو ةيحضأ ماع لك ىف تيب لهأ لك ىلع سانلا اأ اي : لوقي هتعمسف

 . ملس نب فن نع قازرلا دبد نع رخآ هجو نم ءاجو ٠ ىذمرتلا هنسح نکا « یاطلا هفعض دقت « ةيبجرلا

 : قل » هنا ورع نب ثراحلا ثيدح نم ج اجلا هح و ىئاسنلا یودو . ةشيبن ثيدح هيلع لم ام ىلا هدر نکع و

 ربعي  ءاش نمو رع ءاش نم : لاق ؟ عئارفلاو رثاتعلا هللا لوسراي : لجر لاقف « عادولا ةجح ىف ب هللا لوسر



 ديصلاو حتابذلا باتک - ۲ ۹۸
 ذ__ رف « هتیئی الو بابحتسالا ننیال نکا بوجولا مدع ف حرص اذهو « عرفي | ءاش نمو عرف ءاش نمو
 ةريتعلا نع لكس ین نأد هربأ نع أ رشملا وأ ثب دس نم دواد وبأ ج ۳ دف و . رخآ ثيدح نم بایحتسالا
 تلف د لاق ىليةعلا نيذر ا هع نع سلدع نب حیکو قيراط نم نايد نبأ هدو یاسالاو دواد را جرخأو هات
 : سیدع نب عيكو لات . هب سأب ال : لاقف « انءاج نم مععاو لك أنف بجر ىف ابذ حین انک ان] هللا لوسراي
 لقن و . كلذب درفت نيريس نبا نإ : لاق نم ىلع بقعت اذه قو « بحسن ةريتعلا نأب دبع وبأ مزجو « هعدأ الف
 لهأ ضعإ امبلعفو ام ماعفت برملا تناك : لاقو اذه ىلا رذنملا نبا لامو « هلعفي ناك هنأ نوع نبا نع ىواحطلا
 یف نذأ مث امنع یہ هنإ دحأ لاق امو . لعفي ناك ءیش نعالا نوكب ال یو « امهثع یبن مث نذالاب مالسالا
 « ىزاحلا مزج هبو « خدنلا ىلع روما نأ ضايع ركذاذكو « نيريس نإ الا ادوکرت ,اململا نع لقت مث امیلعف
 ةشئاع نع حيحص دنسب - هل ظفااو  قوبلاو کاجل او دواد وبآ جرخأ دقر . مهيلع دري یعفاشاا نع هلقن مدقت امو
 ةريتملاو » یدیا ةيارد ىف ( بجر ىف ةريتملاو ) هلوق . «ةدحاو ني لك ىف ةءرفلاب إب هللا لوسر انس ه
 بجر ىف ةيلهاجا ىف انوحذب اوناكةحيبذ ةيبجرلا یه ةريثعلا : ديبع وبأ لاقو « بجر ىف تيب لهأ نع عذت ةاشأا
 اسأر اهنم ةرشع لك نم خذي نأ !ذک هلام غلب نم ؛ةنورذني !وناك رذن ةريتملا : هريغ لانو ؛ مهءانصال اهب نوبرقذي
 ىف داز «ةريتع ابنم ترتع ةئام لب غلب نإ ةيلهاجلا ىف لرقي ناك لجرا نأ ةريتملا نأ هدم نبا ركذو . بجد ىف
 رظن هيفو « هيلع قافتالا ىووالا لقنو « بجر نم لوالا رشعلاب اهديبقت دواد وأ لقثو . بجر ق حاحصلا

 ةثالث اهتم قلعلا ؛ اثیدح رشع ىنثا ىلع ةريتملاو عرفلا نم هعم امز ةقيقملا باتک لمتشا : ( ةماعغ)
 ناو سنأ ثيدح جیرخت ىلع لس هقفاو « ةعبرأ صلاخلاو ينا ىضم امو هيف اهنم ررکساا « ةلوصو» ةيقبلاو
 5 ةريثعلاو عرفلا ریست و « ةقيقعلا ف نايس لوق راثآلا نم هيقو ةر و ناهلس ثا لح رکا صخاو ةر ره

 عا هلا و

V۲ليصلا و ۸ابزلا باتک  

 تقولا نالو هل یرخآ قو « رذ ىبأ نع ةياودو ىليصالاو ةعركلا اذک ( ديصلاو ځابذلا باتک ) هلوق
 ةفباس تقولا بالو ؛ ةقحال ةلمسبلا هل تنبث و « ىندنلل طقسو « باب »

 دیصلا نم "شب "لا ۹ وابیا اونمآ نيذلا اهيأ اي إل ىلاعت اونو «ديملا ىلع ةيمسالا باپ -- ۱
 59 ۶ 0 59 .٠

 الإ ماعنألا ةميهم مكحل تلحا زل هرك ذ لج لوقو « ( ملأ باذع  هلوق ىلا - عخاهرو عیدیآ ا ر ص رک * م ۳ 5 »هلل
 الإ. مرح لحا ام « دوپملا .: "دوقملا سابع یا لافو ( نودخاو مودم الف - لوق ىلا جياع لتي ام 3 6 ۰ ۳ همم 2 ۹ م

 پاپ بت: ةذوفولا . تومنف قنخت ةقينملا قوادع:نانش . فلم : نم رک نا : يلع لتي ام ۳۹ 2 ع 6 ام انا "نفي 2
 وأ وبنذپ ”هلر حتي هديك ر دأ اف ۽ اش /عطنت : ةحيطتلاو . لبجا نم یدرتت : ةد لاو ٠ تومتف اهذقوپ ۳ 5 ر



 ۵۹۹ 06۷۵ ثيدحلا

 4 و داف نیمو

5 ۶ < 3 5 ۳ 5 

 ىلا تاأس » لاق هنع نا يضر ماع ی ”ىدع نع صاع نع های رکز ای۶ لح مین وبا شرم — ۷۵0

 بلکلا لوص نع هناأسو 0 ذي و ومأ هضرعب باصأ م و کف ردح باما ام: لاق ضا رمل ديص نم 2ك

 باك كبالک وأ - كباك عم تدجو تاو . ةكذ رباك ذخأ "ناف « لكف كياع كسمأ ام : لاف

 لو « كبك ىلع للا مسا "ترک امناف « "لک أت الف - 44ت دقو - همم هذ أ نوكي نأ تیشخف « هریغ

 « هريغ ىلع 56

 لصالا ف ديصلاو . نيقابال تبث و « رذىبأو ليصألاو ةمي ركل « باب » طقس ( ديصلا ىلع ةيمستلا باب ) هلوق
 تمرح أل ىلامت هللا لوقو هلق . داصملا ناويحلا ىلع عقوأف ءامسالا ةلماعم لموعو « اديص ديصي داص ردصم

 نم ءىثب هللا کن ولبیل اوشمآ نیذلا ابا اي ) ىلاعت هقا لوقو ( نوشخاو موشخت الف - هلوف ىلا  ةئيملا كيلع

 ميديأ هلانت ) : « دیصلا » هلوق دعب دازو ۰ ليصآلاو ةم رک ةياور ىف رخأو مدقو « دذ بال اذدك ( ديصلا

 اذكو « نیتیالا ( ماعنالا ةميهب كل تلحأ إل هلوق نم ىنسنلا دنعو ( ملا باذع - هلوق ىلا بالا  کحامرو

 نا لاق ) هل ۰ لیصالاو ةعرک ةياور ىف اهبقرفو « نوشخاو موشن الف : هلوق ىلا » لاق نکل تقولا ی
 لا سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قلرط نم هيم مآ متاح نآ نبا هلصو (مرحو لحأ ام 5 دوبعلا دوقملا : نجا

 دح امو ضرف امو مرح امو هللا لحأ ام ؛ دورعلاب ینعب : € دوقعلاب !رفوأ اونمآ نيذلا اجآ اب ) ىلاعت هلوق یف

 یدسلاو دهاجم نم هلثم لقن و « اقرفم هجولا اذه نم ىرطلا هجرخأو . اوثکنت الو اورمؤن الو « نآرقلا ىف

 . نمانلا اهدقامتي ىلا دوعلا ىه : هريغ نع لقن و . فاحلا ۲ ةياهاجلا ىف ناک ام دارلا : ةداتق نع لقن و  ةعاجو

 "یشلا دقع لصأو « دتع عمج دوقملاو : لاق ۰ مرحو لحأ اع نايبلا كلذ مبنا هللا نال ء ىلوأ لرالاو : لاق
 هجولا اذه نم هنع متاح ىبأ نبا اضيأ هلصو (ريزنحلا کیلء لتیام الإ ) هلوق ۰ لوحلاب لبحلا دقمب اک هب هلصو هريغب

 الو ) لات هلوق ىنعي ( نلمح : منمرحي ) هلوق ٠ « ريزتخلا مملو مدلاو ةتيلا ىنمي کیلع ىلتيام الإ ١ ظفلب
 ىلا روكذملا هجولا نم اضیآ متاح ىبأ نبا هلصو دقو ۰ ناودعلا ىلع موق ضغب کسناممال ىأ (موق نآتش کنم رج
 هماعب قیببا هلصو ( حلا ةةئختملا ) هوق . هانعم لا عجار هنکل كلذ ريغ هريغ نع ىربطلا ىحو « سابع نا

 نيم هل فرطت وأ بنذ هل كرحتب اذه نم هتکردآ اف و هرخآ ىف لاتو سابع نبا نع ةحلط ىلأ نب ىلع قيرط نم

 ؛ تومشف قئخت ىتلا ةقئخاملا» ظفاب هچولا اذه نم ىرطلا هجرخأو « لالح رف هيلع هللا مسا ركذاو جیذاف

 « ةاعلا حطنت ةاشلا ةحيطنلاو  لبجلا نم ىدرتت ىنلا ةيدرتاو « تومتف اهذقوي ىح بشخلاب برضت ىنلا ةذوقوملاو
 نيع هل فرطت وأ بنذ هل كرحتب هلك اذه نم هناكذ ممكردأ ام الإ تیکذام الإ « عبسلا ذخأ ام عبسلا لكأ امو

 ةداتق قبرط نمو « عبسلا ليك أو ه أرق هنأ سايع نبا نع رخآ هجو نمو « لالح وبف هيلع هللا مما ركذاو ذاق

 نمو « كل لحأ دقف هتيكذف ضكدرت ةمئاق وأ كرحتي ابنذ وأ فرامآ انيع هنم تکردآ اذآ ريزتلا ريغ رکذام لک

 : اهولكأ تنام اذا یتح اصمل اب ةاشلا نوب رضإ ةيلهاجلا لهأ ناك : ةداتق قإرط نمو « سابع نبأ لوق وحن ىلع قيرط



۰ 5 
 ددصااو حابذلا بانك د ۷۲

 دئسلا اذهو ؛ یمشا وه سام و « ةدئاز ىبأ نبأ وه ( ابرکز انثدح) هلوق ٠ بلا ىف ىدرتت ىلا ةيدرتلا و : لاق

 ان:دح اي ركز نع سنوي نب یسیع قيرط نم یلیعاممالا ةياور ىف « ىئاطلا وه (متاح نب ىدع نع ) ھل ٠ نویفوک

 : تلق . 4:هنع دقو سلدم اب ركذ نأ ىلا ريشي «یدعانثدح ساع انثدحو هلو هت رکذ لیعاسالا لات ىدع انثدح ماع

 یا دح» قورسم ن دیع- ةيأور قو« متاح نإ یدو تعس و یحشآ نم رفعلا یآ و هللأ دبع ةاور قى أيسو

 « دوجاب روهشلا وه متاح ءريأو لسم ؛برخأ «نب رب اطيبرو اليخدو اراج انا ناكو متاح نب یدح تعم یعشلآ

 ناك مث ٠ قارعلاب حوتفلا دوش و « مالالا لع همرقر وه تبثو < حقفلا ةس همال-ا ناكو « ادارچ اضيأ وه ناكو

 لیلخلا لاق « ةمجعم هرخآو ةلمرلا نوکسو ملا سگی ( ضارما!) روسی دم او

 اذاف « قاقر ذذق عبرآ هل لی وط موس : هدیس نبأ هعبت و يرد نبا لاقو . لصف الو هل شد ال میس : ةعامج هعيتو

 طولا ظیلغ نيفرطا تقر دوع ليقو , ةنازرو لا هل شارع لصا ضارملا : ی اطخاا لاقو . ضرتعا هب یر

 امبت یووللا ريخآلا اذه ی وقو ؛ ددح ال دقو اهسأر ددح اصع اه رخآ ةليفث ةبشخ ليقو « ةفاذلاب ىمسملا وهو

 « ديصلا ام دئاصلا یرب ةديدح اهفرط ىف اصع ضا رعملا : نيلا نا لاتو . رورشملا هنا : ىطرقلا لاو « ضايعل

 ةياود ف (ذيقو وف هضرعب باصأ امو) هلوق . ذيقو ومف هدح ريغب باصأ امو « لكؤيف کذ وہف هد باصأ اف

 ةمجعم لاذ هرخآو فاقلاب ذیقو « لک أت الف ذيةو ناق لتقف هضرعب » هيلي ىذلا بابلا ىف یمشلا نع رفسلا یآ نبا

 ىلا اهنأو اهريسفت مدقن ةذوتولاو ء هل دح الام وأ رجح رأ اصعب لتقام وهو « لومفم ىنمع ليمف « مظع نزد

 ضارءملاب یر ان] تاق و باب فو ةينالا یدء نع ثراملا نب ماض ةباور ف عقوو . ترع یح ةبشخلاب برضت

 نیسلاب لاقيو « ذفان ىأ قزاح ممس لاقي « دفن یآ فاث اهدعب یازلا و ةمجعلا حتفپ وهو « قزخام لک : لاق

 . هبقثي نأ وبف ءارلاب لبق ناف « هيف تقي الو شدخلا - انيس لدبت يقو یازناب  قزخلا ليقو ؛ یازلا لدب ةلمبملا

 هلال لح مل هضرعب هباصأ اذاو « هتاکذ كلت تناکو لح هدح دمصلا باصأ !ذإ ءانعم ىف امو مهسلا نأ هلصاحو

 وهو « ددحا هفرط ريغب ىأ نيعلا حتفب «هضرعب » هلرقو , لةالا نم كلذ وضو رجحلاو ةليةثلا ةبشخلا ىنعم ف

 هيلي ىذلا بابلا ىف قأيسو ؛ كلذ لح ماشلا ءابّتف نم هريغو ىعازرالا نعو « روک ذلا ليصفتلا ىف روپمجا ةجح

 ىف ( ةاکذ بلكلا ذخأ ناف « لكف كيلع كسمأ ام :لاقف باكا ديص نع هنلاسو) هلوق . ىلاعت هللا ءاش نإ

 باوبأ دعب ةيتالا یمشلا نع ورمع نب نايب ةياور قو « لک تيمسف كبلك تلسرأ اذإ » رفسلا یآ نبا ةياور

 ديصلا ىلع اهحاص اهارغأ اذا یا ةلهملاب دارملاو , كيلع نكسمأ ام لكف هللا مما تركذو ةءلعملا كبالك تلسرأ اذا»

 ىم فلتخاو « هطاربشا ىف فات با لا !ذهو . اببحاص ىلع هتسب ديصلا تذغأ اذإ و ترجزنا اه رجز اذإو ؛ هتبلط

 : ىعفأرلا لاقو « نيتىم ىنكي دحآ و ةفينح ی نمو ؛ تارم ثالث هلقأ : « بيذهتلا » ف ی وغبلا لاقق اهنم كلذ لعب

 نع لاج ةباور ىف عقوو . فرعلا ىلا عجرملا داصف حراوجلا عابط فالتخاو فرعلا بارطضال مظعلا هردقي مل

 یزابلا ديص نع بِي هللا لور تلأسو هظفلف ىذمرتلا اما ىذمر لاو دواد ىبأ دنع ثيدحلا اذه ف یدع نع یعشلا

 ام لكف هللا مسا ترکذو هتلسرآ مث زاب وأ بلک نم تلءام » هظفلف دواد وبأ امأو , لكف كبلع كسمأ ام : لاقف

 نوربال لعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو : ىذمرتلا لاق « هنم لک أب لو لنق اذا : لاق ؟ لتق ناو : تلق . كيلع كسمأ

 ةبآلا ىف حراوجلا دهاجيرسف دقو « نیهاشلاو قشابلا و باقعلاو رقصلا زابل ىنعم فو . ها اسأب روقصلاو زابلا ديصب



 ۱ ۵4۷۰ ثيدحلا

 . ريطلاو بلک لا ديض نيب ةقرفتلا نم سابع ناو رمع نبا نع ىورام الإ رولا لوق وهو « دويطلااو بالكلاب

 الف اهريغ نم بالك ابطااغ ناو » نایب ةياور ىف (هديغ املك كباك عم تدجو ناف ةلعملا كبالك تاسرأ اذا ) هلوق

 ام نوكي نأ فاغأ قاف بلك.لا لک اب نأ الإ « نلتق ناو » كيلع نكسمأ امم هلوق دعب ةتباور ىف دازو « لک ات

 كسمأ اغإ كيلع كسم مل ناف , لك أت الف : لاق ؟ لكأ ناف ء تلق و رفسلا ىبأ نبا ةياور قو « فن له كسمأ

 وأ موی دعب هدجوو هنه باغ اذا دیصلا یر ىف ىمشلا نع مماع ةياور ىف ةدايز باوبأ دعب قأيسو « « هسفن ىلع

 تدصامو د باوبأ دما قأيس اک ةياعث ىنأ شب دح یف عقو دقو « دیصلا دنع ةيمسللا طارتشا ثيدحلا قو . رثكأ

 لک الا لح ىف اطرش اهتوك ىف اوفلتخا مآ الإ اهتيغورشم ىلع اومجا دقو « لکف هللا مسا تركذف لعلا كبلكب

 . لک الا لح ىف حدقي ۸ اوپس وأ ادمع ارکرت نف : ةنس امنآ دحأو كلام نع ةناور یهو  ةفئاطو یمفاشلا بهذف

 يف نذالا فاقيالو ید ثيدح ىف اطرش امام ةبجاو اهنأ ىلا ةفئاطو رو وبأو هنع حجارلا ىف دحأ بهذو

 نم ىوقأ طرشلاو ؛ موبفملاب لوتب نم دنع هئافتثا دنع قتنب فصولاب قاعملاو « ةبلم ىبأ ثيدح ىف اهاع لکالا

 قفاو اهياغ ىمسملاف « هتفص ىعارت اهتم هيف نذأ امو < ةتيملا مرحت لصالا نأب بوجولاب لرقا دك ات و « فصولا

 نمل ذاوجلا ىلا ءاملعلا ریهاجو ىروثلاو كلامو ةفينح وأ بهذ و . ميرحتلا لصأ ىلع قاب ىمسملا ريغو فصولا

 ىف ةيعفاشلا كاعو « مرگ ةسفنطا دنعو ؟ هرکس وأ مرت له : ةيکل الا نع فلتخا نکل « !ديعالا ايهاس ایکرت

 دوهشلاو ۰ لک لا مرحي الو كزلاب مثأي لیتو « ىلوألا فال ليقو ؛ لک الا هرکی ابا : هجوآ ةثالثث دمعلا

 ۱ اهن هأع رتشو ل نم ج قأسو « كلاثلا لوقلا اذه ىلا ةحيبذلا ىف بهذ ۾ ةحيبذلاو دلا نيب ةف رفتلا ۳۹ نع

 لال : الافو دوسالا باكلا نحاو دحأ یئتساو « ةللملا بالكلاب دابطصالا ةحاب] هيفو « ةلصفم خابذلا ىف

 ةمدقتملا طورشن أب ب اكا هک مآ ام لك أذا رج همفو . كلذو# ةداتقو ميهارباونسحلا نعلقن و ناطیش ةنآل هب ديصلا

 یعفاشلل نيل وةلا دحأ ىلع هلق#ب !ذکو « لح هبان وأ هرفظ ءايصأا لثق ولف «ةاكذ باكلا ذخأ ناد هلوقا حبذي مل ولو

 تاف هحيذو هقاحل هيف هبحاص نكمي نمز قې لو قهر ةبو هکر نکا بلكسا هلتقی مل وأ اذکو « مدنع حجارلا وهو

 الإ لحي مل هتاكذ كردآ و ةرقتسم ةايحایح هذجو ولف « لمملا ىف اذهو «ةاکذ باكلا ذأ ناف و هلوق مودعل « لح

 « خیل ل1 روضح مدنک ارارطضا وأ ارايتخا حبذلا مدع ناک ءاوس « مرح ناكمإلا عم هحيذي مل ولف « ةيكذتلاب

 ىف رخآ باكهيف هكراشام لكأ لحال هنأ هيفو . لع مل ايم هكردأ ولف « هتیکذت كاردإ طرتشا لمم ريغ بلكلا ناک ناف

 ةاكذلا لهأ نموه نم هلرآ هنأ قة نا . ةاكذلا له" نم سيل نم هلسرأوأ هن. هاب لسرتسا اذاام هلو « هدابطصا

 مو كبأك ىلع تيم ااف » هلوق ىف ليلعتلا نم كلذ ذخؤيو « ل ءالاف الو امل وف ام. امهال.رأ ناف رظأب مث « لح

 ابطااغ ناو د ىعشلا نع نامب ةياور ف عقوو 1 ل باک لا ىلع ىم ول لسراا نآ هثم م ةناف « هربغ ىلع ممت

 ىلع ةحاب الا ىف داهتعالا نال « لح هاک ذف ةرقتسم ةايح هيفو اي> هدجو ول هنأ ذم ذخؤيف «لكأت الف اهريغ نم بالك

 للع دقو « الم ١ بلک-اا ناك ولو هنم بلكلا لك ینلا ديصلا لك أ مرح هيفو . بلكلا كاس) لعال ةيكذتلا

 ىف لاقو ؛ ىعفاشلا لوق نم حجارلا وهو « زوپمبا لوق اذهو « هسفن لع كسما امنا د هنأ نم فو اب ثيدحلا ىف

 هببآ نع بیعش نب ور قدح قادرو ام اوجتحاو ؛ لع د ةءباحصلا شعب نع لقنو كلام لوق وهو  محدقلا

 ام لک : لاق . اهديص ىف ينتفأف « ةباكم ابالك ىل نإ « هللا لوسر اب : لاق ةبلعث وبأ هل لاقي ابارعأ نأ د هدج نع
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 “اک ل ل ل م آذآ ديصلاو خابذلا باتک - ۲ 1۲
 ىف سابلا كلسو . هدنسب نعأب الو . دواد وبأ هجرخآ «هنم لكأ نو : لاق ؟ هنم لک ناو : لاق . كيلع نكسمأ
 « هنم لك أف داع مث هالخو هلتق اذا ام ىلع ةبلعت ىبأ ثيدج لمح مرحتلاب نيلئاقال اهنم : اقرط نيثيدحلا نيب عمجا
 ىف فلتخم نیدیحصاا ريغ ىف ةروكذملا ةيلعث ىبأ ةءاورو « امتدح ىلع قفتم نیح,حصلا ىف ىدع ةياورف حيجرلأأ امو
 ناب ةديأتم هسفن ىلع كاسمالا فوخو هو ميرحتلل بسانملا ليلعتلاب ةن ورقم ةحيرد ىدع ةياورف اضيأو « ابفيعضت
 اواكف ) امت هلوقوهو اضيأ نآرقلا رهاظو لصالا ىلا انعجر حيبملا ببسلا ىف انككش اذاف « ميرحنلا ةئيملا ف لصألا
 نبا ثيدح نم دهاشلاب اضيأ یونی و « حابیال لاسرإ ريغ نم هک.« ىنلا نأ اهاضتقم ناف ( مكيلع نكسمأ ا
 لک أي لو لتقف هتلسرأ اذاو . هسفن ىلع كمآ الاف « لك أت الف ديصلا لک أت بلکیلا تاسرآ اذإ » دمحأ دنع سابع
 عفار ی ثيدح نم ةيبش ىبأ ناو سابع نبا نع رخآ هجو نم رازبا هجّرخأ و « هبحاص ىلع كمآ الاف« لكف
 ىلغ یدع ثیدح لح ةحابالاب نيلئاقلل امنمو ٠ (ميلعو ةدارز ىلا جیتحا 1 ايفاك كاسمالا درج ناک ولو « هانعع
 هل ریتخاف ارس وه ناک ايدع نأ كلذ ةيسائمو : موضعا لاق. زاوجلا نايب لع ما یا تدح و ؛ هب زا ةهارک
 ثيدحلا ىف لياعنل اب حیرصتلا عم كسلا اذه فعض یخ الو . هسکیب ناک هناف ةيلعث ىبأ فالخ , لوألا ىلع لما
 ودمعلا ةدش نم ایم هكردأ يذلا ىلع لمحیف ماع وه ا2: امصأ ضعب لاق : نيالا نبا لاقو . هسفن ىلع كاسمإلا فوخم
 نأ لمتحو : لاق ؛ هبحاص ىلع كاسمالا الو لاسرإلا اهب قاعتیال ةفص ىلع راص ةنال « هنم لك أف ةمدصلا نم وأ
 با هذه نوکتو « هل دئاصلا لاسرا نود لك آلا درج ريغ هنم دجويال ىأ لک أت الف لكأ ناف » هلوق ىنم» نرکی
 بلکاا نال  انيلع كاسمإ پاکا انلاسرإ درج : راصقلا نبا لاقو . هدءبو اذه فسمآ خم الو ٠ ابلبق امع ةعرطقم
 فاتخاو هسفن ىلع وأ انيلع كس“ ناب رابتعالا ناك اذاف ؛ مبلعتلاب ديصتي ااو ۰ اهزيم هنم حصي الو هل ةينال
 كع ملهلسري  اذاو هيلع كسمآ دف هلررآ اذاف « هلسرم وهو ةي هل نم ةينب كلذ زيمتي نأ بجو كلذ ىف محلا
 نکسمآ ) لوق ىنعم نإ : رورمجا لاق دقو . كثيدحلا قايسل هتمداصمو اضيأ هدمب نخ الو « لاق اذكح « هيلع
 دقو « كلذ نع لدعب الف هيحاصت ال هسفنل كسمأ هنأ ىلع ةمالع هنم هلك أ عراشلا لمج دقو « كل ندص ( ميلع
 ىف عرش اذإ هنأ ىلإ ةراشإ اذه قو « هتلعام لعب مل هناف لك أ الف همد نم برش نا » ةبيش نا نبال ةباور ىف عفو
 1 و یفشلا اهرکذ ةظفللا هذه : لاقف حیج را ةيكلاملا ضعب كلسو . طرتشملا ماعتلا < سيل هنأ ىلع لد هلک |
 هاکآ داوج لع عاجالاب موضعل كو مدقت ال ذود م حیجرت اذه و « ةيلعت أ ثیدح ارضراعو « مامه امركذي
 هلوانت ناكل هسفن ىلع سم هنأ ىلع الاد هنم هلك ] ناك ولف لاق « لک ای نأ لبق كردأف هل اب مر هيفب بلكلا ,ذخآ اذإ
 ةحاب] هيفو . للعأ لاو ال وأ لكأي له رافني ىتح دئاصلا فقي نأ طرتشي نکلو ٠ كاذک هاک أ ىف هعورشو هيفب
 هفلاخ و « كلام ههرکو « عافتنالاو ةيكذتلا دصق طرشب . وبلا اذکو عیبلاو لک الا ديصلاب عافتنالل داطصالا
 ضرألا ىف داسفلا رم هلال مرح هب عافتنالا دصقي مل ولف « هنم لطابب هبشآ اقح لعأ ال : ثيللا لاق . رورججا
 تایچاولا ضمب نع هلدش دق هنال ۰ رک هلم نك أ و همزال ناف: حابب : لاق نأ حدی و » اثسع سفن فالناب

 دیهاا عبنا نمو « افچ ةيدابلا نكس نه » هعفو سارع نبا ثيدح نم ىذمرتلا جرخأو . تاب ودناا نم ريثكو
 نب ءادلا ثیدح نم ,دارفالا »ىف ىنطترادلا دنع رخآو اضيأ یذمرتلا دنع ةريره یا نع داش هلو « لفغ
 یتفا نم » ثيدح ىف هيف ثجبلا ىف أيسو « ديسلل لعلا باک ءانتفا زارج هيفو . كيرش هب درفت : لاقو بزاع
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 «  ضاصتخا ةفاضا ابنأب نم نم باجأو « كباك و هلرق ىف ةناضالل دیصا باک عيب زاوج لع هب لدتساو « اک
 ملو , هنم لكأ ىذلا عضوم ا نم لک الا ىف نذالا بالكلا نم هريغ نود ذيصلا باک رود ةراوط ىلع هب لدتساو
 ناك ولو بلكا "ضمه نع ىهي : ءايلعلا ضمپ لاقو . نايب ىلا ةجاحلا تقو هلال هيا ابجار ناك ولو لسغلا ركذي
 هيفو هركذ نع ىءدساف معو مدع رهشا دق ناكل سؤلا بوجو نأب هس اچن لاق نم باجأ و ,ثردحلا اذهل اس

 < ضعلا عضوم ةباعل ةباصإ نم یشخم ام همم نمؤ.ف هقير فحي ىرجلا ةدشب هال وفعلاب لوقلا یرقتب دقو « رظن

 ام » هلوق ىف یذلا مومعلل « لح هريغ داطصاف ديص ىلع هبلک لسرأ ول هنأب « كبلع كسمأ ام لک ه هلوقب لدتساو
 رياملا نا لاق : ( همین ٠) ىعفاشلا نع يطب وبلا اور وهو ۰ لع ال : كلام لاقو « روما لوق اذهو « كسا

 ال اب ایپ هدع ةنأکف « یدع ثيدح رخ آ الإ املع مجرتملا ةيمسنلل ضرعت ثیداحالاو ىألا نم رک ذ ام عيمج ف سیل
 , كلذ نوکب له ةئييم ةيظفل ةنيرق هب تنرتفا اذا لمجلا ف فالدخ نيباوصآلا دعو , ةيمسنلا نم ةلدالا هتلجا

 كلذک سیاو « ثيداحأ ةدع بابلا ىف نأ موم « ثيداحألا » هلرقو . یبتنا ؟ ةصاخ اهابإ وا اپعم لمجلا ليادلا
 ةيمستلا ىف هثحو « ثيداحأ اهدع هن اک سابع نا ریسافت هيف رکذ مه : یدع ثیدح الا هرف ركذي ل ةنال

 درو ام ىلا ةراشالا ىف هتداع لع ىرج ااو « یرادبلا دارم كلذ سیا و ؛ دردرم ىدع ثيدح رخآ ىف ةروک لا

 ادا » ىعشأا نع رفساا نآ نا قبرط ند لیلقب هدم) یراخبلا در وأ قو : هدر وب ىذلا تب دا قرط ضءب ىف

 . ايلف ,لكف هللا مما تركذو ةلمملا كبالك تلسرأ اذا » ىمشلا نع نایب ةياود نمو « لكف تيمسو كبلك تلسرأ
 لعآ هللاو ٠ كلذك ةيمسنلا تناك لولا قیراعلا ىف ركذي مل ناو هياع اقفتم « ملعملا د ديقب ذخالا ناک

 ضارعلا ديم صا - ۲

 نسحلاو هاطعو ميهاربإو دهاحو ”مماقلاو "اس هعرکو . ةذوقولا كلت : ةقدنبلاب_ةلوتفلا ىف رع نبا لافو

 هاوس يف أب 5 ىرب الو " رامءالاو یرقا ف ةق دل یر نسما هرکو

 یوم تم » لاق ىلا نعرا ىبأ نب هللا دبع نع ةبعش ادنادح برح نب ناماس اشو - ۷۷

 باصأ اذاف , لكف هلدحم تبصأ اذإ : لانف ضا رماا نع را لوسر "تأأس لاق هنع هللا ىضر ملاح نبا

 : تاق + لک تی و كباك تاسرأ ادا : لاق . يک E : تلف . لک أت الف زيف و هناف لتقف هضرعب

 بلکه عم دجأت یلک ا : تلف . هسفن ىلع كسمأ اإ « كيلع كس | هناف « لكأت الف : لاق ؟ لک ] ناف

 رخآلا ىلع "مس لو « كبك ىلع تيس امنإ "كاف « لک ات ال : لاق . رخآ
 كلت : ةقدنبلاب ةلوتقاا ىف رع نبا لاقو ) هلوق . هلبق ىذلا ىف هريمفت مدقت ( ضاردلا دص باب ) هلوق

 فأ قيرط نم قبلا هلصوت رع نبا ر امأ ٠ ( ندحلاو ءاطدو مهاراو دهاجو مساقلاو ماس همرکو « ةذوترملا
 «ةذوقولا كلت ةةدنيلاب ةلوتلا » لرقب ناك هنأ رع نبا نع لأ نب ديز نع دع نيا وه ريهز نع یدقعلا ماع
 نع أطواا ف كلامو € ةقدنيلا تباصأ ام لک اب ال ناک و هنأ روع نا نع عفان قرط نم 4مدش نآ نا جرخأو



 دصاا و جابذلا باتک ب۲ 5.
 i OO O حب يب بيحب بيب(

 رع نب هللا دبع نبأ وهو ماس امأو ٠ « رع نبا هح رف تاف امهدحأ اماف  امهتبصأذ رجح نيرئاط تيمر » عفان

 اناك امها 0 اہ رمع نب هللا كيبع نھ ىقثلا نع ةييش نآ نا جرخأف قيدصلا ركب نآ نب دم نا وه و مساقلاو

 ضارملاب لتقام هرکی ناک دحم نب ماقا نأ هغاب د هنا «أطوملاد ىف كلالو ۰ « هناکذ تكردأ ام الإ ؛ ةف دنبلا ناهرکب
 امأو ۰ کذب نآ الإ لكأت الو اھا ی داز <« ههرک هنأ نيوجو نه ةش ىبأ نا جرخاف دهام ابو ‘€ ةقدنيلاو

 ااو ۰ € کذب نأ الإ 48 دل اب تبصا ام لكأت الو هیع شعالا باور ند ةماش ىنأ نبا جرخأف ىعضنلا وهو مهاربا

 «هلكأت الف الو , هلكف هناکذ تكردأف ةقدنیب ادص تدمر نا : ءاطع لاق و خرج نبا نع قازرلا دبع لاقف ءاطق

 ديصلا لجرلا ىهر اذإ : نجلا نع ماده نو لعالا ديع د و ةباش نآ نبا لايف یرصبلا وهو نسا امآو

 ةقدنملا یه فاق اهدعب ءاملا رتکو مالا دردشلو ملا ما ةدالجلاو ٠.6 هتاكذ كردة نأ الإ 0 لكأت الف ةقدالجلاب

 ) هاوس اف اسأب هب یرب الو « راضمالاو ىرةلا ىف ةقدنبلا ید نسلا هرکو) هلوق . قهالج عمجاو ةيسرافلاب

 مده دقو 6 یعشلا نع رفدلا یآ نب نأ ليع قب رط نم متاح نب يدع شر ل رکذ 9 )0 هلصو

 هلبق یذلا بابلا ف یفوتسم هحرش

 هضرعب شارما باصأ ام اپ - س

 رماح نب یرلع نع ثراخلا نب ماه نع میهاربا نع روصت« نع ”نايفس انث لح یب شرو - ۷
 ناو : تلق . كيلع نكسمأ ام "لك : لاق . ةململا بالكل لسر انا « هللا لوسراپ : تلق » لاق هنع هللا ىضر

 « "لک أت الف هضرمب باصأ امو « قرخ ام لک: لاق * ضارعااب یمر انإو تلق . ناق ناو : لاق ؟ نات

 ارصتخ 4.۵ ترارلا تب مایه قد رط نم متاح نب gde كثر لح هيف ركذ (هط رعإ ضارمملا باصأ م باب ( هلوق

 لوألا بابلا ىف هيفام تنیب دقو
 ۰ ۳۳ - ج و ۳

 لک أتال لجروآ لب هذم نايف ًاديص برص اذإ : ميهارإو نسحلا لاقو 2 سوقلا دیم دسیساپ هس 1

 یمدهتسا : ديز نع شعالا لاقو : هلكسف همسر وأ هقدع تبرض اذإ : ”ميهاربإ لاقو ٠ هراس لکو « ناب ىذلا

 هواکو هنم طقسام اومد « ریت ثيح هوب رضي نأ مرمأت « رامح هلا دبع لآ نم لجر ىلع
 ها م ا منح 1 ام ۲ 5

 سيرد یا نع قشم دلا ديزي 2 ةمي ر ىفربخأ لاق ا أنت دود د نا دبع شرم - ۷۸

 ضرأبو ؟ مهتینآ ىف لك اف « باتک لهآ موق ضرأب انإ ؛هّللا “یہنای : تلق : لاق ' دا ةبلعث يأ نع

 لهآ نر“ ترکذ ام ام : لاو 1 یل حلصب اف » معلا یباکیو 6 م سیا ىذلا یباکبو ا ضا دیص

 تركّذف كسوقب تادص امو . امف اواكو اهولسفاف اودج ل ناو : اما اواكأ الف اهريغ مشدجو ناف « باةكلا

 هلاپ شاب (۱)



ed . ۵4۷۸ ثيدحلا 

 تكردأف لمم ريغ كبلكب تدص امو « لكف وللا مما "ترکذف ملا كباكب تدص امو ؛ لكن هلا ما

 » "لکف ناک د

 ( ۰1۹۱ < ۰:۸۸ : ىف هافرط - 04۷۸ ثيدحلا )

 را ىلع اضيأ سوقلا ظفل قاطيو « ةيكرم ريغو ةيكرم یهو « ةفورعم سوقا ( سوقلا ديص باب ) هلوق

 وأ دي هنم نابف اديص برض اذا : ميهارباو نسحلا لاقو ) هلوق ۰ انه ادارم سیل و () ةلخنلا لفسأ ىف قبي ىذلا

 ىبأ نبا هلصوف نسلا رثأ امآ « هرئاس لك ايو » ىنييمشكلا ةياور ىف ( هرئاس لكو ناب ىذلا لكأت ال لجر
 الو هلكأت ال : لاق تام مث ىج وهو الجر وأ أدي هنم نابأم ادیص برض لجر ىف لاق نسحلا نع حر دنسب ةبيش

 ین« ہراس, لصالا ىف هلرقو . هلك أيلذ كلذک ناك اذاف « هتعاس نم توميف هعطقتف هب رض نأ الإ هم ناب ام لكأت

 انثدحو ةبيش ىبأ نبا ناتو . هيضر ةنأكف هبقمتی | هنكلا :هبأر نمال هتياور نم هانیورف ميهاربا رثأ امأو . هيفاب

 طقس ام كرت وضع هلم نايف ديصلا لجرلا برذ اذإ : لاق ةمقلع نع میهارا نع شعالا نع شابع نب ركب وبأ

 ديصلا "كذو « هنم وضعلا لك أت ال : ءاطعو سابع نبا لافف ةلأسملا هذه ىف اوفلّخا : رذنملا نبا لاق « قب ام لک او

 هلكف هبرض نيح تام ناو « هاكو ديضلا كذو وضعلا لك أة الف هنم وضعلا طوقس دعب ايح ادع نإ ةم ركع لاقو . هلكو

 نا ةي یاو ىررثلا نعو ة رضلا كلت نم تام اذإ لقا وأ نيتعطق عطقني نأ ق رف ال : لاقو ىعفاشلا لاق هب و هلک

 لك أي الو سأرلا لیا نیا لك أ زجعلا لپ امو ۰ كإذدكق سأرلا لپ ام ثاثلا عطق ناو « اميمج الك ! نيفصن هعطق

 طولا امأ و « ةلمبملا حتفب وه (هطس و وآ هةزد تب ريض اذإ) يمخلا وه ( ھارا لاق دز هلوق .زجعلا لب ىذلا ثاثلا

 ىبأ نا هلصو ( حلا رام هللا دبع لآ نم لجر ىلع یصهتسا : ديز نع شعلا لاقو ) هلوق ٠ ناكملا وبف نوكسلاب

 ىثحو رامح لجر برض لجر نع دوهم نبا لس: لاق بهو نب ديز نع شعالا نع سن وب نب ىمدع نع ةييش

 ديع نأر رييكسلا ىعباتلا بهو نر ناو ليز ةيسأ 5 دافتسدف ٠ هولكو قب ام اوكذو طفس اماوعد : لاف امامة

 نا ددر دقو . همسا فرعأ لفدومسم نبا لآ نم یذلا لجرلا امأو « شحورامح ناک ر اجلا نأو دوس« ناره هللا

 هذه ةقباطمو ىلدالا را ىف ةيكسا املا نم فالخلا ةءاكح ف عرشو ؟ یلدا وأ یثحو را وه له رافنلا هحرش ىف نيذلا

 ةمدصا اب تام اذإ ديصلا نأ همورغم ناف « لكذ ةئاكذ تكر داف و هل وة ىف ةاكذلا طارتشا ةبج نم بابلأ ثي دل راثألا

 رد ل ولو هلك | زاج هحر# ديصلا باسآ اذا مولا نأ ىلع اومجآ : لاطب نبا لاق « لکو, ال هتاكذ كردي نأ لبق نم

 ال تم لءج ىلع عقو و هنأ ىلع اوعمجأو « ضرالا ىلع هعوقو نم وأ ءاوما ف هطوقس نم وأ حرجلاب تام له

 نم عطق اذأ نيتلا نبأ لاقو . هتاكذ تكردأ ۱:) الا لكؤي ال هلتاقم ذي ملاذا مهسا نأو « لكؤي ال تاف هام ىدرتف

 . هريغو كلام بهذم روهشم اذهو « ةيكذنلا ماقم تماقف ةيرضلا كلتب هذفنآ هنأكف هدمب هتايح موت الام ديصلا

 ءاجلا مب ( نش ا ةبلعث ىبأ نع ) هلوق ٠ ځرش نبا وه ةويحو « ىرقملا وه ( ديزي نب هللا دبع انثدح ) هلوق

 ةمجعلا نوكسو ةانثملا حتفب بلغت نب ةربو نب رفلا نم نطب نيشخ یب ىلا ةبسن « نون مث نيتمجعملا نيشلا حتفو

 لمآ مرق سزا اإ هللا یناب تاق ) هلوق . ةعاضف نن فاحلا نب نارع نب ناولح نبا ةدحوم اهدمب ماللا رکو

 « لا » ةخسل ىف (۱)



 ا ا یی یا کو تم ديصلاو خابذلا باتک - ۲ ۹“
 نواب و زمو خونت و ناسغ لآ منم اورمفت و ماشلا اوناطس دق برملا لا ابق نم ةعامج ناکو « ماشا اب ی (باتک
 مرج ليقو ثك الا لوق وهو موثرج لوقف ةبلمأ ىبأ مسا ىف فلتخاو ؛ ةيلعأ یآ لآ نیش ونب مهنم ةعاضق نم
 قونرغ ليةو ءاه ةدايزب نکل لوک رهو ةموثرج ليقو عابشا ديغإ نکل لوالاک وهو مثرج لیفو بشان لیقو
 ليقو بشان ليقو ورع ليقف هيبأ مسا ىف باتخا و « ةهوشال لیقو نشال لقد شال ليفو رشال ليفو رشان ليقو
 ليقو مماج ليقو ممال لوقو مشال ليفو نشال ليقو شال ليقو رشال لبقو رشان لیفو ةمجعع ليقو ةلموع بسا
 رخ لبق همالسا ناکو « ادج ةريثك لارقأ بکوتا اب هببأ مسأو همسا نم عمت<و « موثرج لیقو مرج لوقو ريح
 ءان حج ( متن آ ىف ) هلوق ٠ اضيأ لأ ورع هل لاقي خا هلو  !ولسأف هموق ىلا هجوتو ناوضرلا ةمیب دهشو
 ءاهف اولکو اهولسغاف اودجت مل ناو امف اولک أ الف اهریغ متدچ و ناف و هنع با وا عقو دقو < ةينآ عج یاوالاو
 مجمو . ةساجنلا مه امعتسا ةشکسل لس ةا ىلع فقرتق باتکلا لهأ ةينآ لامهتسا نأ ىأر نم مالا اف كسعف
 جتحا و . بلافلاو لصالا ضراعت ىلع ءان كلذ ىف ءاهقفلا فاتخا دقو : دیعلا قيقد نی لاق , اهتسبالع نیدی نم
 نم باجأو « لصالا نم دافتساا نظلا ىلع حجار بلاغلا نم دافتسملا نظلا نآپ ثيدحلا اذه هيلع لد امي لاق نم
 امج اطايتحا بابحتسالاىلع لوح لسغلاب مالا نأ اهدحآ : نيباو ةساجنلا ققحتن ىتح لصالل محلا نأب لاق
 ركذ هدب وی و « هيف ةءاجالا ققحتي نم لاح ةع ىبأ تیدع دارملا نأ ینالاو  لصالاب كسلا ىلع لد ام نيبو هنیب
 سرم ةينآ ةبلعث ىبأ ثيدح ىف ةينألاب دارملا : یووللا لاقو ٠ مع ابذ لحال مت وكدا ةسجت مها اوآ نال سوجلا
 مو « باتکلا لهأ رراج انا » هراد ىبأ ةياور ىف هب حيرمصتلا عقو اک رجا اهف برشيو ريذتخلا مهل اهيف خيطي
 رافکلا ةينآ قاطم مدارف ءاهقفلا امأو . باوجلا ركذف « لاقف را مآ ىف نوب رشیو ر لا مر ودق ىف نوخبطي
 فاللا نم جورخلل لسغلا ىلوالا ناك ناو « مدنع لسغت مل ولو امامعتسا زو< هناف ةساجنلا ىف ةلمعتسم تسيل یا
 رماظلا وهو لوألا بار ا ىلع ءانب اهوركم لس الب !مامعتسا نوکپ نأ لمتحيو ۰ كلذ ىف ةها رکلا توب ال
 اهن لکالا نع یه ةهارك الب زاج دحي | ناق اهريغ دجو اذا ةصخد لسفلا عم اهاممتسا نأو « ثیدحا نم
 لك ىلع رجا ةينآ رسك نيتي هنا ممول ةيكلاملا ضءب اذهب كس و « اماسغ عم اهريغ مدع ىلع نذالا قیلمت و اةلظم
 «ینعم ليصفتلا ناك ال اه !روطم ناك ول لسفلا نال روكذأ ا ليصةتلاب لدتساو « لسغلاب ربطت ال انآ لص ءانب لاح
 ءلوألاب ذغال ليصفتلا نوکب نأ لمت لب الصأ روطت ال ثبحم ةسجن ریصآ نيعلا نوک ىف رصحنپ م هنأ بقمل و
 نا ىشمو « اداذقتسا تاسغ ولو ةمجحا ىف برشلا هركي اک لس ولو رذقتسي ريزنخلا هيف بطي یذلا ءانالا ناف
 . ایلسغ ىتاثلاو اهريغ د ال نأ امهدحأ نيطرشب الإ باتکلا لهأ ةينآ لامعتسا زوج ال : لاقف هتب رهاط ىلع مزح
 اهریغدرجو دنع امانتجاب مالاو لسفلاب رابط ىلع لاد اهريغ دقف دنع لسغلاب هسمأ نأ نم مدقت اب بيجأ 7
 ؟اهلسغن وأ لجر لاقف « ةتيملا اهيف تخبط ىتاا دودقا ركب یمالا ىف دعب ىلا ةلس ثيدح ىف اک اهنع ريفنتلا ىف ةغل ايلا
 . لعأ هللاو اذه اذه هجتي كل ذاكف ؛ اصيخرت للا ىف نذا مث امنع ريفنتلا ىف ةغلابملل رسکااب ماف . كاذ وأ : لاقف
 نم هب كسك « لكاف هللا ما ترکذو كسوقب تدص امو د هباوج ىف لاقف ( ىسرقب دیصا دوص ضرأبو ( هوق
 لاوسا ثحارم تمدقت !ذکو , هلرق ىذلا ثيدحلا ىف هثحارم تمدقت دقو ؛ ةحيبذلا ىلعد ديصلا ىلع ةيمسألا بج وأ
 نع هيب أ نع بيعش نب ورع ثيدح نم دواد ىبأ ةياور ىف ارسف» حق و «لكف» هلوقو ؛ بلكلاب ديصلا وهو كلاثلا



 ¥1 ۷۹(۰ تردا

 :لاق ؛ ىسوق ىف نتفآ و - هعفو ثيدحلا  ةبلكم ابالك ىل نإ هللا لوس اب : لاق ةبلمژ وبأ هل لاقي ايب ارعا ناو هدج

 اینا هيف دم وأ لص م ام كنع بخت ناو لاق ؟ ىنع بغت ناو لاق . ید ربغو اکذ كسوف كرلع تدر ام لک

 باوآ ةثالث دعب ثيدحلا اذه ثحاپم قأيسو « نتنب ىأ ةليق مالو ةرو كم ةلمہم داصب لصر هلوقو « كمهس ريغ
 ليصفتو ةدحاو ةعفد اهداریاو لئاسلا عج دئاوفلا نم ثيدحلا قو « ةئالث وأ نيموب باغ اذا دیصلا باب » ىف

 امآ و امآ ظفلب ةدحاو ةدحاو اهنع با را

 5 و فذلتا سا ت

 نما یسک نع - کیزیا ظفلاو - نورام نب دیزوو ميكو اندح دشار نب سوي شرح - ۵

 ۷ لوسر "ناف «"فذخال 4 لاقف فذخ الجر یأر هنأ لفنم نب هللا دبع نع: ةدير نب هللا ربع نع

 رک دق انك و ردع ا الو دیصهب داصیال هن[ : لاقو تر وا ذلل نع نت

 رفذاتا ع نع 6 : هنأ للي نا لوسر نع كثر : هل لاقف | فرذخ كلذ دمر ا دم . نيملا ًاقفتو « "نسل

 «اذكو اذك كم أ ال ؟ زفت تنأو  نذلتا هرك وأ -

 سمت و نيط نم ذج ةفورعم ةقدنولا امأو« بالا ىف هريسفت ىف أيس فذخلا امأ (ةقدنملاو فذخلا باب) هلوق

 فسوب وهو (دشأر نب فوم ینثدح ) لوق . « ضارءملا ديص باب » ىف اهب قاعات ءا ءامشآ تمدقن دقو « اہ ىريف

 یسوم نب فو هتَعبط ىفو « هدج ىلإ یراخبلا هبسآ « دادغب لبرت یزارلا ناطقلا لالب نب دشار نب یموم نبا

 ثيدحلا نحأ جرخأ دق تاق ( ديزل ظفللاو ) هلوق . هب سلب نأ یش ناك یراخبلا لماف ۰ یرلا لب زن ىرتستلا

 سمپک نع امهالک عسیکوو ناطق ىح ةءاود نم ىليءامسالا هجرخأو « ةصقلا نرد نثملا ىلع ارصتق» عيكو نع

 لم ةياور ىف عقوو « هجا ىلع فتآ ) (الجر یار هنأ ) هلوق ٠ د>او ینعلا و یحیا قايسلا نا : لاقو انو رقم

 لفغم ن هللا كيع نع ديبج نب ديعس با ور نم هلو 0 هب اعا نم الجر ىأر 5 سدرك نع ذاعم نب ذاعم اور نم

 نيب وأ هيقب ابس نيب ةاوت وأ ةاصحم یرب ىأ ءاف هرخآو ةمجعم ءاذ ( فذخم ) هلوق ۰ لفغم نب هللا دبعل بيرق هنأ
 ۰ كيعبصأ نيب اهتيمر ةاصحلا تفذخ : سراف نبا لاقو « مامالا نطاب و ىطسولا رهاظ ىلع وأ ةبامسلاو ماهمالا

 « نیملا نم ةيابسلاب ايهفذقي مث ىرسيلا نم مامالاو ىنيلا نم ةب اپسلا نيب ةاصحلا لمي نأ : فذخلا ىصح ىف ليقو

 ىريو رجلا امف عضوي ىلا ةفذخلاو : لاق « ىمحلا هب مبضذعب صخو ىسراف فذخ ءىشلاب فذخ : هديس نبا لاقو

 نه دحآ ةياور ىف (فذخلا هركي ناک وأ « فذخلا نع ىمْن) هلوق . حاحصلا ىف هلاق اضيأ عالقملا ىلع قلطإ و ديطلا ام
 . سهیک نم كشلا نأ نيبو كشلاب سدرك نع رفعج نب دم نع هجرخآ و « كد و « یفذا#ا نع ی » میکو

 یرلا سیلو ( مكحامدو عیدا هلانت ) لاف ةفص ىلع ديملا هللا حابآ : باهملا لات ( دیص هب داصر ال هنا ) هلوق

 دقو « تاررجلا نم سيل هنال هب دامی ال فذألا نأ عراشلا قلطأو « ذيقو وهامناو كلذ نم اهوحنو ةقدنبلاب

 ديصلا لّمقي هن ال كلذكناكامناو . یبتنا رجحلاو ةقدنبلا هتلتق ام لكأ ميرحت له - مهنم ذش نم الإ  ءالعلا قفتا

 « ةنل یهو هرخآ ىف ةزءهبو فاكلا حتفب ةياورلا : ضايع لاق ( ودع هب اک الو ( هلوق . هدح ال هممار ةوقب



 دیصاو جابنلا بأتک- ۲ ۸

 رسكب کنی ال یورو « زومیم فاکرا حتفب کنی ال : : لسم حرش ىف لاتو « زمه ريذإ فاکلا رسکپ رهشالاو

 « ةياكنلا نم هناف هعضوم اذه سیا و ةحرقلا تأکن نم وه ان زوموملا نال هچوآ وهو « ةيناتحنلا نوكسو فاكلا

 لاقو ۰ ىذألا ىف ةنلابملا هانعمو : لاق ةءاورلا هذه هجوتت اذه ىلعف « تيكن ىف ةغل تاک < نيعلا » ىف ناق نكمل

 ةءاورلا نأ ربظا <« مک ىف ةغل مم وكنا ودعلا تا : لا مث « هنم باصأ ة ةاکن وذملا كن ٠ هديس نا

 رسكب ىنلا ىلع هحرش لب الصأ زمهلاب ىتلا ةءاورلا ىلع جرعي ملف نيثلا نبا برغأو . اهتطختل ینعم الو ینعلا ةحيص

 نسلا قلطأ و « ةيمرلا ىأ ( نسلا رسكن دق اهناكلو ) هلوق . زمحلاب ةحرقلا تأ.كنو : لاق مث ء زمه رغب فاكلا

 رفعج ن دمو ذاعم ةءاود ف ) اذکو اذك كمك أ ال ) هلوق . هريغو یدآ نم هریغو یراا نس لمشف

 دنع ريبج نب دیعس ةيأور ىف عقوو « نامزلا er اذکو اذک « نب ونتلاو بصنل اب ةلکو ءاذكو اذکة لک كاكا ال و

 نع یهنلا ف كلذ لخدب الو « همالک كرتو ةنسلا فلاح نم نار زاوج ثيدحلا فو « ادبأ كمكأ ال » لسم

 عنمو ركنا رييغت هيفو « پدالا باتک ىف كلذ طب یایسو . هسفن ظل رجم نب قلعتي هناف ثالث قوف رجملا

 دقو هکسلام يذل فلتلاب ناویحلا ضیرمآ هيف لب هب یرلل یعم الف ديصي ال هنأ عراشلا ین اذا هنال ةقدنيل اب ىرلا

 ىف ىلم حرصف هزاوج ىف فلتخا مث نمو ؛ هلك أ لحیف ةقدنبلاب یر ام ۃاکذ كردي دق معن ۰ كلذ نع ىبنلا درو
 : ليصفتلا قيقحتلاو « دايطصالا ىلا قيرط هنال هلع ىوونلا مزجو « مالسلا دبع نا یتفآ ةبر هعنع , رئاغذلا و
 لصي ال ام یراا ناک نا ايس الو زاج هسكع ناك ناو « عنتما ثيدحلا ىف ركحذ ام یرلا لاح نم بلغالا ناك ناف

 ىف ةقدنبلا یر ةيهارک ىف نسما لوق بالا اذه نم نيباب لق مدقت دقو « ابلاغ هلتقي ال مث كلذب الا یرلا هيلا

 سانلا نم دحأ ىلع ررضلا لاخدا ةيشخ ىلع ىلا دادم لمب « ةالفلا ىف هركي ال هنأ همومفمو «راصمالاو ىرقلا ٠

 لعأ ةار

 ةيشام وأد كلوص رباکب سیل 3 یتفا رب 3-3 68

 لاق رافد 7 هللا " دبع ايم دح 57 ی رل * دبع اح ليعامإ نب لو یوم شم ~~ ۰

 7 : ةيراضو أ ةيشام , بلكي سإل ًابک ىنتقا نم : لاف فك بلا ا 83 یر رم نا * تعجب »

 ¢ ناطاريق 17 نم م وب لک

 [ ۵4۸۲ 6 ۰0۸۱ : ىف هافرط - ۵1۸۰ ثيدحلا]

 هلا دبع تعم لوقب الاس تست لاق نایفس یبا نب طبخ انريخأ می هاربا نب کلا اص - ۰۸۱

 ”صقني هناف  ةيثام بلك وأ دیصا ايراض بک الا - بک ىنتقا نم 0 وذي غم ىبنلا تعم لوقي رع نیا

 « ناطاریق موي لک هرجا نم

 ”لوسر لاق » لاق ره نب دا ردع نع مفا نع كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع اشو - ۲

 < ناطاريق موي لکر لغ نم صقن - ایراض وأ ةيشام بلک الا - ابك 'ىنتقا نم یم ولا



 ۹۹ 04۸۳ - ۸۰ ثيدحلا

 تیدح هما شذ < راغدالل هذخنا اذآ ,ىثلا یعفا لا ) ةمشام وأ لمص بلکب سا ۱,6 ینعفا نم باب ( هلوق

 اياك الا د ناو قو «ةيراض وأ ةيشام بلكب سیل » لوالا ةباورلا ىف عقوو « هنع قرط ةلالث نم كلذ ىف رمع نبا
 لوالاف «ةثلاثلاو ىلوالا رسفت ةيناثن ةءاورلاف ءايراض وأ ةيشام باک الا , ةثلاثلا قو « ةيشأم باك وأ ديصل ايراض
 ىلع ارض لاقي <« ديصلا ىلع ةيراضاا ةداتمملا بالكلا بامصأ نيراضلا ةءامجلل ةفص !يراض نأ ىلع ةراعتسالل ام
 عجلاو ‹ دیصا اب ها غار هدوع یا هیحاص هارضار باكا ارضو « هيلع رهتساو كلذ دوم ىأ ةرارذ ديصلا

 وأ هر دقت فذح اف ةثلاثلا ةياورلاو « تولت لصالاو تمات الو تادد ال لثم ةيشام ظفلل بسانتلل اماو « راوض

 فوصولل ةفاضإ نم وهو ةفاضالاب « یراض باک الا » رذ فأ ةءارر ريغ ىف ةيئاثلا ةءاورلا ىف عقوو « ایراض ابلك
 صوقتملا مسالا ف ءأبلا تويثو « ديصلل دایعم لجر باك الا ۳1 دن اصاا لچرال ة ةمص یراض ظفل وأ ‹ هتفص ىلا

 ملي قو ةعرازاا ق عرب ره نآ تردح نم بايلا كيدح فلما دا دقو . 2-4 هنم ماللاو فا الا فذح عم

 هیفو © ةعرا زاا باک ىف قوتسم نمل حرش مدقتو؛ ديهز ىنأ نب نایغس ثیدح نم اضا امف يروا « قلا

 تمقو اذکو « ثرح » ظفا فو ؛ «عرز بلک وأ » ثيدحلا ىف ريهز ىبأ نب نایفسو ةرب ره ىنأ ةدايز ىلع هيبننلا
 ىذمرلا دنع لفنم نب هللا دبع ثيدح ىف ةداب زلا

 بساوكلا : نیبلکم € ملی اذام كتولأسي رل یلاعت هلوقو . بلکلا لك أ اذإ ساپ - ۷

 0 باسحلا ميرس  هلوق ىلإ  مكيلع نكسسشأ امم اوكف ؛ لا قا رد را ررخلا | : اوحرتجا

 اعا نر رز لر لاو « هسفن ىلع كتم lej « اا دقن باک لک أ "نا : شاو نا لاقو

 « 'لكن 1 لو مالا ١ برش نإ داطع لاقو . 7 رع نا هه رکو« رقت یت 1 و برضتف € هلا

 لاق ملاح نب یر نع ٿلا نع نايب نع ليف نب دمع انثادح دیس نب ةبتف انشزو - ۳

 ترك ذو ةملماا لب لک ااا اذل : لاق « بالکسلا هذهب دیصت موق انإ : تاق ياكم هللا لوسر تلأس »

 ىلع هكتمأ اغإ نوكي نأ ىاخأ ىناف « بلکلا لک أي نأ الإ « ناتق ناو كيلع نکشمآ ام لكف للا مسا

 « "لک أت الف اه ريغ نم بالك امعلاخ ناو « هسفن

 دقو . هنع یمشلا نع ورم نب ناب ةيارر نم متاح نب یدع تودح هيف ركذ ( باكس ا لكأ اذا باب ) هلوق

 (بساوكلا نيبلكم . ةيآلا ( مل لحأ اذام كنولأسب ) ىلاءت هلوقو ) هلوق . لوالا بابلا ف فوم هحرش مدقت
 وأ دئاوصلا بالكسا هريدقت فوذ ةفص وهو « یافصلا ةخس ىف ایمجو « دناو ملا د ىوءمثكلا ةياور ىف

 ناو فورملا ناوبلا باكلا نم ل.ءفت وه سيلو ليق « نیدوعم رأ نيبدؤم یا « نيبلكم » هلوقو « بساوكلا
 « صرحا ةدش نم هيلع عبط امل هيف لصأ هلال لرالا ىلا حجار وه معل ؛ صرحا وهو ماللا حت غب باكلا نم وه

 : «نیباک«» لوق ىف ةديبع وبأ لاقو . اهانعم ىف ناک اهريغ نم ديصلا لع نف « بالكلاب نوکی اما ابلاغ دمصلا نالو

 ریست وه( اوبسنکا اوحرتجا ) هلوق ۰ بالکلا اف یذلا بلكملاو بالکلا : بغارلا لاقو ٠ بالك باعا ىأ

 يرابلا منا ۰ - ۷۷ ٩



 ديصلاو حابذلا باتک ۔ ۷۷۲ ۱ ۰

 باک الا ىلع قلطي حارتجالا نأ ناما ادا رطتسا اهركذ اأو عضوملا اذه ىف بألا هذه تسال و « ةذيبع نآ

 ريغ ديصلا حصيف اطرش بلكلا سيل نکا بالکا ةداملا لصأ ناک ناو وهو « نيدلعملا نييلكملااب دارملا نأو

 ىأ هلهأ ةحراج نالف لاقيو , دئاوصلا ىأ حراوجلا نم مع امو : ةديبع ىبأ ظفلو . حراوجلا عاونأ نم بلكلا

 . اوبستدكا تآرسلا اوحرتجا نذلا : یرخآ ةياور فو « بستنكي ىأ حرت نمو : ىرخأ ةياور قو « مهیساک

 مدقت ام كلاوفا ىف ةءارب ريسفت ىف لاق هناف « حراوجلاو بساوکلا » هلوق ىلع حارشلا ضعب ضرتعا : ( هيبنت )
 : سابع نبا لاقو ) هلوق ٠ ثنؤملا حج ىف لصالا ىلع اذه ىذلا لب « لاق اک سیا و « ضقانتلا همرلأف هركذ
 لعتو برضتف < هللا کسلع ام نهلولمت ) لوقي هقاو « هسفن ىلع كمآ امنا « هدسفا دقف بلكلا لكأ نإ

 الف باكا لكأ اذا : لاق سابع نبا نع رائد ن ورع قبرط نمارصتخم رو صنم نب ديعس هلصو ( كر: یح

 ملا كيلک تلسرأ اذا : لاق سابع نبأ نع ديبج نب ديعس قيرط نم اضيأ جرخا و . هسفن ىلع كسمأ امناف , لكأت
 امم نینولعت نيباكم ) لجو رع هللا لوقا ملاعب سولف هبحاص ىتأي نأ لبق لک اذاو ٠ لک ات الف لک اف تيمسسف

 ىأ « كرتب ىتح » هلوقب دارلا اذ فرعف , قلخلا كلذ عدي یتح هيرضي نأ كلذ لمف اذا نيو € هللا عسلع
 ىبأ نبا هلصو ( رمع نبا ههركو ) هل . هبحاص ءیج ىتح ديصلا لوانت نع ربصاا ىلع نرمتيو هرشا ىف هقلخ كري
 نبا نع رآ هج و نم ج رخأ و. < سيل هنق ءديص نم بلک لا لک أ اذا : لاق رع نبا نع دعاجم قب رط نم ةدش

 ( لكف لک اب لو مدلا برش نإ ءاطع لاقو ) هلوق ۰ قازرلا دعو روصنم نب دیم جرخأ اذکو . هيف ةصخرلا رع

 هذه ثحابم تمدقتو ءالف برش ناو لک أت الف لكأ تا » ظفلب هنع رج نبا قیر نم ةبيش ىفأ نبا هلعو
 لوالا باواا ىف ةلأسملا

 ةثالث وأ نیموب هنع باغ اذإ ديصلا ساپ - ۸

0Aماح ی "ی دع نع یمشلا نع ”مصاع ان لح دز ن 6 انثدح ليعامسا ن ۳ شی —  

 eji) » رک ات الف لكأ نإو لكف لو كسمأف تيتو تباک تلسرا اذإ » لاق بب ىنلا نع هنع لا یر

 امرأ یردن ال كناف « لک أت الف ناتقف ”نكسمأف اهيلع لا مسا رک ذب مل بلک طلاخ اذإو . هسفن ىلع كأ
 «لک أت الف ءالل ىف منو ناو « لكف كسر "الا هب سیل نیهوب وأ موب دعب هتدجوف ديصلا تومرت ناو . لق

 رفيف ليصلا یر و "یبا لاق هنأ یر نم » صاع نع دواد نع 'ىلعألا 7 لاقو بس 0

 « ءاش نإ لک اب : لاق « هرس هیفو ایم هد مث ةئالثلاو نیمی را
 ىرصرلا دز وبأ وه (ديزي نإ تب" ) هلق ۰ داملا نع ىأ ( ةثالث وأ نيموي هنع باغ اذا ديصلا باب ) هلوق

 مداع هخیشو « هيبأ مسا ال هتينكديز : تاق . حصأ لوالاو لاق ديز نب تبا هيف لوق هنأ ىذابالكلا ىو لوحالا
 موب دعا هتدجوف ديصلا تيمر ناو ) هلوق . موسلا ةصق ىذع ثيدح ىف یمشل نع داز دقو لرحالا ناماس نا وه
 ىف مدقن ام ريظأ وهو ؛ لک ای ال هموس ريغ رثأ هيف دچو نإ هنأ هموهفمو ( لکمف كموس رثأ الإ هب سيل نيموي وأ
 اذا اعف باك اا ةلأسم ىف لیصفتلا نكل « رخآ باك دئاملا هلسرأ ىذلا باكلا طلاع اذا ابف ليصفتلا نم بلکلا



 نيم ا يح رو تو 515 8۸4-۵4۸0 ثيدحلا
 ماد مهس رثأ نوكي نأ نم معأ ىارلا مهم ريغ نم هيف دجوي ىذلا رم انهو « رخآ بلك هلق ىف بلكلا كراش
 نع ريبج نب ديعس لا ور نم ةدايز هيف تءاج دقو ۰ ددرلا عم هلكأ لع الف ةلتاةلا بايسالا نم كلذ ريغ وأ رخآ
 نأ تيلعو عبس رثأ هب دجت لو هيف كمهس تدجو اذا د ظفلب ىواحطلاو ىئاسنلاو ىذ_مرتلا دنع متاح نإ ىدع
 رهاظ وهو « لحي ال هنأ اتیم هدجوف ءاج مث باغ مث هحرج ول هنأ هنم ذخؤوي : ىعفارلا لاق « هنم لكف هلتق كموس
 لات هنأ ىعفاشلا نع « ةفرعملا » ىف قهبلا کحو . اليلد حصأ لحلا : ىوونلا لاقو . « رصتخا » ىف ىمفاشلا صأ
 « تم و امو « هارت تنأو بلكلا هلتق ام «تيمصأ امد ىنعم : «تيمنأ ام عدو تيمسأ ام لک د سابع نبا لوق ىف
 فلاخ هوش لک طقسيف ءىش هيف ىنلا نع ءاج نوكي نأ الإ هريغ ىدنع زوال اذهو لاق . هلتةم كنع باغ ام
 وه نوکی نأ یفبنیف بابلا ثيدح ىنعي ربا تي دقو : قهرلا لاق « سايق الو ىأر هعم موقي الو ب ىنلا أ
 له ددرتلا عقب ذئنيح هنال « هلبق ىذلا نم هاك | عنم ببس ذخؤي (لكأت الف ءالا ف عقو ناو ) هلوق . ىعفاشلا لوق
 ,هاكأ لع اذف ملا هلتق نأ دعب الا ءاملا ىف عقي اف تاف هب اصأ مهلا نأ ققحت ولف ؟ ءاملا ف قرغلا وأ مهلا هلتق
 ملام هلع نأب .ىعفارلا حرص دقو « ها قافتالاب مرح اتيرغ ءاملا ف ديصلا دجو اذا « لسم حرش » ىف ىوونلا لاق
 ىف هلوق هدي ؤيو « هتاكز ت٤ دقف الثم موقلحلا عطقب اهيا یبتنا ناف « حوبذملا ةكرح ىلا ةحارجلا كلتب ديصلا هتشب
 لاقو) هلوق . لح هنأ هلق ىذلا وه هموس نأ لع اذا هنأ ىلع لدف « كمهس وأ هلتق ءالا ىردت ال كناف » لسم ةياور
 قملعتلا اذهو « ىعشأأ وه ساعو « دنه ىلأ نا وه دوادو «ىرصلا ةلموملاب یاسلا لعالا دبع نبا یني ( ىلعالا دبع

 هراز عیب ىأ فا 9 ةانثم 9 ءاقب ) رفدفيف ( هلوق . هب لعالا ديه نع داوم نب نيسجلا نع دواد وبأ هلصو

 ليصالاو لسم اذكو « عبتي ىأ ىنةقيف ىن مشكلا ةياور فو « لاطب نبا رصتقا ةءاورلا هذه ىلغو , هنم نكمدي یح

 وأ موب دعب » ناجاس نب مصاع باور ىلع ةدايز هيف ( ةثالثلاو نيمويلا ) هلو . هچوآ هو < رفتی » اور فو

 هيأ در بل ةبلعل نآ تبدح ىف لسم دنع عقوو « نينليللاو ةليللا هنع بیخیف د ريبج نب ديعس اور ىف عقوو « نیمو

 ثالث دعب ديصلا كردي ىذلا ىف ظفل قو « نتذب ملام لكذ هتکردآف كنع باغف كمهس تيەر اذا » اص نب ةيواعم
 « اييرق هيلع هيينتلا مدقق م هدج نع | نع بیمش نب ورع قيرط نم دواد ىبأ داع هوو « نت ملام هلک د

 رهاظ اذه الف نتنأ دقو امن ودب هدجو ناو « لح نتنپ لو ثالث دعب الثم هدجو ولف دیصاا ناذي نأ ةيافاا لعج
 « رحبلا ديص باب , ىف اثم كلذ ف ركحذأسو « هيزنالل نتنأ اذا هلكأ نع یہا نأب ىوونلا باجأو ؛ ثيدحلا
 لاصفتسا ىلا جاتحمالو ةمدقتملا طورشلاب لع هنأ هدي نأ ىلا ىرلا بقع ديصلا رخآ ولى ارلا نأ لع هب لدتساو
 ٠ ىفةقيف» لاق ثيح ةريغالا ةياورلا ىف عقو اه بلطلل لدي نكسا « همدع وأ بلطلا عم ناك أ هنع هتبیغ بیس نع
 كرتب هيف كسمتي الف « لاوساا ةاورلا ضعب رصتخاف « لاؤلا بسح ىلع جرخ باوجلا نأ ىلع لدف « هرثأ
 ئرلا بقع همبنا ناو « لح مل بلطي ملف ةعاس رخآ نإ ةفيثح ىلأ نعف : بلطلا ةفص ىف فادخاو . لاصفتسالا
 ول ىح هتداع ىلع ىثملا نكي امهروظأ نامجو ردعلا طارتشا قو ٠ هعبتپ نأ ديال ةيعفاشلا نعو . لح اتیم هدجوف
 وحن ةيفاحلا دنءو « باطلا ةروص ققحتیل الیلق عارسالا نم دبال : نيمرحلا ماما لاقو « لح ايح هدجو عرسأ
 فالتخالا اذه

 غا بک ديصلا مم جو اذإ بباب - ٩



mer 
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 الف لک أ لتقف ذخاف تیّسو كبل تلسرأ اذإ : تي بلا لاقف « ىمسأو ىلك لسرا ىفإ « هللا لوسر اب

 : لاقن « هذخأ أ ی ردآ ال ا بلک دف ”ىجأ 7 ل را ىلإ : تلف. هسفن ىلع كاسم امنا « لك ۳

 9 - 5 و رم ات
 اح 3 ی دع ن ىبعشلا نع فسا یآ ن ها لبيع نع ةبهش اید دح مدا شو — ۸

 لكف مدحب ت بصأ اذإ : لاقف ضارعما يص نع هتلأسو . ه ريغ ىلع مس مو كبلك ىلع تيم مناف « لک ات ال

 « لك أت الف "ذیئو هناف لتقف هضرعب تبصأ اذإو
 نع رفسآا نأ نب هلآ كوع ةياور نه متاح ن ىدع شرب لوح هيف وذ ) رخآ اہک دیصاا عم دو و اذا باب ( هلوق

 ل والا باما ف كلذ ف ثحبلا مدت لوو« ىعشلا

 دیصلا ىف ءاحام ساب - ۰

 لاق هنع للا یضر ملاح نب یدع نع سماع نع ثايب نع لیس نیا ىنريخأ دمع يشري - ۷

 تركذو ةماعلا كبالك تاسرآ اذإ :لاقن . بالكسلا هذهب دیصتن موف انا : تاقف هلي هلا لوسر تلأس »

 ىلع كسمأ ] نوكي نأ فاخأ ىناف « لک أ: الف باكا لک اب نأ "الا « كياع نکسمآ ام لكف هللا مسا

 « لک أت الذ اه ريغ نم باک اهطلاخ ناو « هسفن

 نب ہل انثدح هاجر ىبأ نب "دحأ ىنثالحو . عرش نب دوی نم مصاع وہا اش - ۸۸

 لا ”ذئاع سیردا وبأ ینربخآ لاق یتشمدلا ةنيزي نب ةءيبر تم لاق يرش نب ةو نع كرابلا نبا نع نایلم

 ضرأب ان هللا لوسراي : "تلقن هيلي هللا لوسر "تبتآ » لوقي هنع هللا ىضر ینشلتا ةبلعثابأ تم لاق

 ءاسلمم سيل ىذلاو ملا یباکی هليصأو « یسوقب ديرعأ دیصت ضرأو « مهنينآ ىف لك أ: باتکساا لهأ موق

 مین ىف لك أ باتکلا لهأ مرق ضرأب كنأ نم ترک ذ ام امأ : لاقف ؟ كلذ نم انل لح ىذلا ام ىن ريخأف

 ضراب لزا نم ترک ذام اا اف اولک 7 اهول عاف | ودب ناو ءاہفا ولك أ: الف مهين ريغ متدجو ناف

 تدص امو . لک مث هللا مسا 1 ذاف للملا كبلکب تادص_امو « لک 7, للا مسا ركذاف كس وقب تدص اف « ديص

 « لكف هتاکذ تکرداف اہم سیل ىذلا كبلكب

 لا یضر كالام نب سن نع دز نب ماش ین اح لاق ًابمش نع يعانلادح ددسم شرم - 4۸٩

 أ ىلإ اب تل ٠ ا اهماع تیعسف «اوبنا 'ىقح اهلع اوف ؛ ناربالا ر ابئرآ ايق أ » لاق هنع

 » هلبقق امیذخف وأ اميك رو ياكم بلا ىلإ ثعبف تسلط



 ۳ 04٩۲ - ۵4۸۷ ثيدحلا -

 ىلأ ىلوم عفان نع هللا دوَبُع نب رع 'ىلوَم تملا ىلأ نع ةكللام ىنث دح لاق ”ليعامسا اش - ۰

لا لوسر ع ناکه يأ ۃدات ىأ نع 2و مدا
ل کم قيرط صضعرب ناكاذإ 'ىّتح 1 2ك هل

 "نیمرخ 4 باما عم نف

a 8اق  e 
 مهأسف « اوبأف اط وس م ول واني نأ ةياأ لأس مت + هسرف ىلع یوّتساف « اشحَو ارا ىأرف - مرم ريغ وهو

 اوك ردأ املف « ممضعب و لا لوسر بامصأ *رضمب هنم لک أذ « ليقف راجلا ىلع “دش مث ءاذَحأف ءاوبأف هر

 نا اه هنگ تا ا یه اءإ : لاقف كلاذ نعم اش دل رشا لوسر

ع نع رس نب دیز نع ”كلام ی دح لاق ليعامسإ اشم — 9 /
 57 ةدانق ییا كوع راس نب ءاط

 ؟ یش وج نم كم له » : لاق هنأ لإ . هم

ىلع هیبنلا ةمجرتلا هذه هدوصقم ريل نبا لاق . ( ديصتلا ىف ءاج ام باب ( هلوق
 وه نا دیصل اب لاغتشالا نأ 

 دقو : تاق . فالخلا لح وبف بالا درج ديصتلا امآ و حابم هريغب هشيعو كلذ هل ضرع ناو ٠ عورشم هب هشاع

 نب نایب ةاور نم متاح نب یدع تدح لوالا : ثيداحأ ةعبرأ هيف ركذو . لوالا پابلا ىف كلذ ىف تحیلا مدقت

 نم الزانو « ةوي> نع مداع ىلأ نع ايلاع هجرخأ ةيلعث ىبلأ تیدح ىتاثلا . هيف ام مدقت دقو هذع یمشلا نع وربع

 هدرفأ ثیح مدا ىنأ ظفا یأسو « كرابلا نبا ةءاور ىلع هفاسو < حرش نا وهو ةورح نع كرابملا نبا ةاور

 هحرش قأي ءابنرأ انجفنأ» سلآ ثيدح كلاثلا . ایلاع رخآ هجو نم باوبأ ةسخ لبق مدقت دقو , باوبأ هثالث دمي

 دعا ةمجعم نبذل ۾ اوا » انه هلوئو . انرثأ ۰ انجفنأ » ینعمو« ةدرفم ةجرت بئراألا دع ثيح حابذلا رخاوا ف

 ءدارفالاب رثک لا اذک ۾ اکر وب » هلوفو < یمشکلا ةياور قاوبعت ظفاب تاث و « هانعمو هئزو اوبمت ىأ مالا

 ق قوئسم ا مح رش مد و 3 یش>ولا راخلا ةمق ىف ةداتف یآ كثي دح عبارلا ۰ ةينثتلاو € ا مکروب « یبمدگلاو

 ۱ جملا باتک

 لابجلا ىلع ٍديصَتلا بيسي - ۱

نآ ورع ان ربخآ بهو نبا ىنثدح لاق ؛ىمجلا ناماس ن ی شي ۲
 نع هثدح رضا بأ 

 ةكم نيب امن لو رد عم تنك » لاق دات ابأ تمع ةو تلا یلوم اص یاو ةددق ىبأ لو مفا

 سانلا تيأر ذإ كلذ ىلع انأ انيبف « ابا ىلع ءاف ر تنکو « یس رف ىلع ل لغت فو رحم مهو ةنیدلاو

 2 ص

 وه : تاق « ىردنال : اولاق ؟ اذهام : م ”تاقف < شحَو را وه اذاف نا تیهذف « ءىثل نيف”وشنُم

 مس 07 3 2
2 ۳ 

 كنیمن ال : اولاقف « یطوس یول وان : مه تاقف « یطوت تیس تاکو . تبار ام وه : اولاقف « یثحو راح

 ۰ ۳ مو 2م 8 a س 0

 اوهوق : مه تارا مملإ تيتأف « يرفع ىتح كاذ الإ نكي i 6 هرباىف تبارض م« هدف تان « هيلع

- 
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 ومف « اولک :لاقف . معن : ثاق ؟ هزم ۳ کس ۴ :ىل لاقف « ثيدحلا لغ 5 هتک رداف ¢ و ىلا

 « نا .ركذعطأ ممل

 راما ةصق ىف ةداتق ىلأ ثيدح هيف دروأ . كيرحتااب لبج مج ميجلاب وه ( لابجلا ىلع ديصتلا باب ) هلوق
 انريخأ ( هلوق ٠ اجاع دوءصلا ريثك ىأ زو« فاقلا لی شب وهو « لابا لع ءاقر تلک د هيف هلوقل یثحولآ

 همساو ةمأوتلا ىلوم وه ( حلاص أو ) هلوق . لاس همساو ىندملا وه رضا وأو « یرهلا ثراحلا نبا وه ( ورع
 ف اص بأ نأ نظف ىدرادلا لفغو . ةداق نا لوم عفانب هنرقو « ثيدحلا اذه الا یراخبلا ىف هل سيل « ناهن

 ف ثراحلا ن ورعو بذ یا نبا لثم ام دق هنع ذآ نف ۽ ةا ریخت هنأ : لاقف ةمأوتلا ىلوم اص هدلو 7

 تا یه 4 ۳۹ ]ده : «لاص فور لباقم (SK ة.شاح ىلع بيك دحآ يأ نأ ىنايجلا لع وأ ركذو ؛ حي 1 جم

 كلذ ىلع هين دقو < اص هال ال ناهنا ط و جم ثيدحلا ناف ٠ نظ اک وه سياو :لاق« ءمحلاصو عفان نع ل

 اإ اطر اذه : لاقف ء« ةمأوتأ ىلوم حلاص نم و لاقف كثيدحلا اذه یور نمع لئس هناف ظفاحلا دعس نب ىغلأ دبع

 ىف تطبض ةماوتلاو . هيف طاغ كلذلف ث كيدحلا اذه ريغ هلع تأ, , لو « اص دلاو وهو خاص یاو عفان نع وه

 ةزوملا ةكرح لمس نم مهل 0 لاق م هلوأ حف باوصلاو : لاق نيث دما نع ضايع هاکح ت ۰ ۳۳۹ مضإ خسألا ضەإ

 ءاقر » هلوقو « نیث دلا نع یکح ام لصا ةمضلا هذه لعا و ةمطحلا نزو ةموتلا نيتلا نبا یحو « واولا ام حتفیف

 باکترا زاوچ ىلع ةجرلا هذب هبل : رينا نبا لاق « ةداتف ىبأ ىلو» عفان نود اص ىبأ ةياور ىف ۳ لايجلا ىلع

 ءارجإ ناو « لمسأا ىف ووك لابجلا ىف دص نأو« احابم ضرغلا ناك اذا هتبادل وأ هسفنل ضرغ هل نا قاشملا

 ناويملا بيذعت نم وه ساا و ةجاحلل زاچ رعولا ف ليلا

 (رحبلا "دی کل لجأ ىلاعت رشا لورق اپ - ۲
 لالح ىاطلا : ركحب وا لاقو ٠ هب ر "همامطو ¢ ديطصا م دي : ۳ لاقو

 لک ۰ 7 «دوبملا هک ال ا 0 ۳ ذقام الإ , "هتتیم هماعط : 00 0 6

 : الت م e رحم "دیصا للا تاو راهم :ًالا * ديص ءاطعل تاق : : جرج 10

 € ايرط (+ نولكأت لک نمو « هبارش ئاس جا حاج حلی اذهو « تار بدع 3

 الا بالك دوج نم جرس ىلع نسما بکدو
 أب ةافحشلاب ”نسحلا رب ملو . ممتمطأل عدافضلا اواك أ ىلهأ تأ ول : يمشلا لاقو

 ىموجم وأ یدورم وأ رىنارسدن « رحبلا دی نم لک: سابع ؛نبا لاقو
 ”سمشلاو ”نانيثلا را مم یر ف 04 ءادر با وبآ لاقو



 داو ۵44 - 0٩۳ ثيدحلا

  هنع "لا یفرآ راج مم هنأو رع ینربخآ لاق )3 رح نع "یی ال ادح دادم او د ۳

 4 لاقي تم 7 م 0 ی یا 6 اديدش ًاعوج انما ¢ ةا ون سو تا شبح تودع 2 لوقي

 ۱ « هم "بکار ا رف هماظع نم اظ ةديرع وبأ نخاف « رمش فصن هم انلك أف « رينعلا

 2 ىنلا lika 2 لوقي راج "تمم لاق ورع نع ناين از ربخأ دمي 7 لا دبع شی — £

 "شیج یتسف « طبلتا انلك أ یح دیدش عوج اناما شیر اري ر ایم وبآ ان ریمآو بک ار ھئا ال
 لاق انماسجأ تحلص ىتح هک درب انهداو « رمش فصن انلک ان , ریتم هل لاقي اثوح ”رحبلا 'ىقاأو « طبل

 "ثالث رحم عوجلا .دتشا الف « ”لجر انيف ناكو . هتح بك ارا رف هَبصتف هعالضا نم "اش ةد وبا ذغاف

 » ةديبع وأ 7 م 0 ا "ثالث , راو

 ىلع نرقابا رصتقاو « نسل اذک ( كل اعاتم همامطو رحبلا ديص كسا لأ : لات هللا لوق باب ) هلوق
 هلص و ( هب یر ام هماعطو « درطصا ام هددص ( باطخلا نا وه ( رع لاقو ( هلوق . 4 رجیلا دمض مد لحأ ۳

 نيرحبلا ”تمدق امل : لاق ةريره ىأ نع هيبأ نع ةلس یا نب رع قيرط نم ديمح نب دبعو « خيراتلا د ف فنصملا
 لجو زع هللا لاق رع لاقف لاق -ةصق رکذف - رع ىلع تدق الف « هولك أي نأ مت ماف رحبلا فذق اع اباهأ نلأس
 وه ( ركب وبأ لاقو ) هلوق . « هب فذف ام هماعط و « ديص ام هدیصف ( هماءطو رحبلا ديص عل لحا ) هباتكىف
 نع ريب ىبأ نب كلملا دبع ةياور نم ىنطةرادلاو ىراحطلاو ةببش ىبأ نب ركب وبآ هلصو (لالح ىفاطلا ) قي دصلا
 « هك دارآ نمل » یواحطلا داز « لالح ةيفاطلا ةكمسلا و لاق هنأ ركب ىبأ ىلع درشآ : لاق سابع نبا نع ةمركع
 «ءالا ىلع ىفاطلا كمسلا لكأ هنأ ركب فأ ىلع دمشأ » اهضعإ فو اهم ىربطلاو ديمح نب دبع اذكو ىنطقرادلا هج رخأو
 : ركب ىبأ نع سابع نبا نع رخآ هجو نم یطقرادللو بسر ملو ءاملا الع اذإ وفطب اذط نم زمه ريغب ىفاطلاو ها
 هلصو ( اهنم ترذقام الإ هتيم هماعط : سابع نبا لافو ) هلو ٠ یک اف هک هولك_ؤ . رحبلا یف ام م جذ هللا نأ

 لاق (هماعطو رحبلا ديص کل لحأإ ىلاعت هلوف ىف سابع نبأ نع ةمركع نع صفح نب ركب ىلأ قي رام نم ىربطلا
 ەد. |يفاط هنم لكأت ال: رحب دہص ركذو ساع نا نع رخآ هجو نم قازرلا دع جرخأو 1 هلو هم امط

 هلصو ( هلك أن نحتو دوهيلا ءاكأت ال ىرجلاو ) هلوق ٠ هلق ىضاملا سابع نبا ثیدح هنهوبو « نيل وهو حلجألا
 دو سأب ال : لاقف ىرجلا نع لئس هنأ سابع نا نع ةمركع نع ىررجلا ميركلا ديع نع یدواا نع قازرلا دبع

 سايع نبا تلأس : هتياود ىف لاقو «هب ىروثلا نع حکو نع ةبيش ىبأ نبا هجرخأو . دوجاا ه2هرک .ىث وه امنإ
 ةفئاطو ىلع نع جرخأو . حیحصلا طرش ىلع اذهو . هلك ان نحنو دوما همرح امنإ « هب سآب ال : لاقف ىرجلا نع
 لاقيو : لاق ةليقثلا ءارلا رسكو حاحصلا ظبض وهو رسكلاب خسف نو : نيذلا نبا لاق مبجلا حتفب ىرجلاو . هوحت
 لاقو . خوسملا نم هنأ لاقي هنال ههركأ انأ : ةيكسل املا نم بي. نا لاتو لاق . هل رشق الام وهو تءرجلا اضيأ هل
 . هلثم رواسلاو یهامراا اضيأ هل لاقيو : هل رشق ال كس ليقو « تارمحلا هبشي كمسلا نم عون تيرجلا : ىره زالا
 لاقو ) هلوق ٠ نيفرطلا قيقد طسولا ضيرع عون : هريغ لاقو . تايملا هبشإ كمسلا نم بر وه : ىباطخلا لاقو
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 ىف فنصاا هلصو ( هحيذن نأ ىرأف ريطلا امأ : ءاطع لاقو . حوبذم رحببا ىف ءىش لك : ےب ىنلا بحاص حيرش

 بحاص ارش امم امهنأ ريبزلا ىبأو راند نب ورع نع حيرج نبا ةباور نم « ةفرهملا و ىف هدنم ناو « خيراتلا د
 هجرخأو . «هعذت نأ یرأف - امأ :لاقف ءاطم) كلذ ترک ذف : لاق . حوبذم رحبلا ىف ءىش لک د لقب زار ىنلا
 ةمءطألا ىف مداع یا نا هج رخآ 5 مصأ فوقوملاو ٠ حي رش ثیدح نم اعوفرم .ةءباحصلا» ف ميدل وأو ىنطترادلا

 ىنطقرادلا جرخأو . مدآ ین هتلا اميذ دق الإ ةباد رحبلا ىفام هاب فلحي اريبك اخيش تم رانید نب ورمع قي رط نم
 نم قازطلاو . فعض هدنس قو < مدآ یی حبلا ىفام لك حبذ دق هللا نأ و هعفر سجرس نب هللا دبع ثبد> نم

 : ىلع نع مث ريع نع ندیچ نيداسإ قازرلا دع جرخأو ٠ اضيأ فرعض هدنسو هرګ ه-هفر رمع نإ ثيدح

 ىلوصألا ةياور ىف عقوو « قاجرجلاو نكسلا ناو ديز ىبأ ةياور نم قيلعتلا اذه طقس : ( هيبنت) . هلك کذ ترحلا
 *یناه وبآ *ىناه نب يرش وهو : دازو ضایع همبتو قالا لع وبآ كلذ لع هيأ مو وهو « می لاو »

 امآ و « ةيص هيبال "یناه نب خرشو « عضولا اذه ىف الإ رکذ ىراخبلا ىف هل سولو هرغ هنأ باوصاو , لاق اذك
 . ةع هل : لاقو « خراتلا » ىف ىراخبلا هرکذف روكذملا جرش امآ و . ءاقل الو عاس هل تبثپ لو كارد) هلف وه
 رحم ديضأ لیسلا تالقو راالا ديص ءاطعل تلق : خرج نا لاقو ) هلوق ٠ هربغو یزارلا متاع وبأ لاق اذکو

 هلصو € ایرط ا ن ولك أت لک نمو جاجأ حلم اذهو « هبارش غئاس تارف بذع اذه ) الت مث مع : لاق ؟ وه
 ىبأ نب ديجلا دمع اور نم « کم باک یف یہک افلا اخرخا و « ءاوس اذم جرج نا نع ريسفتلا ىف قازرلا دبع

 ؟ داصتأ - مرطا ف ةم.ظع رب هو  ىريشقلا کر ناتبح نع تاسو : هءف و اذه نم ما جرج نبا نع دواد

 رسكب تالف و . دص وبف شک أ نوكي ثيح لاقف ؟ رب ديص مآ رع ديصأ ههابشا و ءاملا نبا نع هتلأسو . معن :لاق
 لثم هلوأ حتفب تلق عج : لوألا باوصاار ةلم لیصالا اور ىف عقوو « ةانءم هرخآو ماللا فيفختو فاقلا
 لاقو ۰ ءالا بالك دولج نم جرس ىلع نسحلا بكرو ( هلق : ءاملا امف عقال ةرخصلا ىف ةرازلا وه داحو رګ

 هن] ليقف لوألا نسحلا لوق امآ ( اسأب ةافحاسلاب نسحلا رب ملو « موتممطال عدانضلا اولك أ ها نأ ول : یمشلا
 نم جرس ىلع » هوتو « 00 هيلع نسحلا بكرو » ةءاور ىف عفو هنأ لوالا ديزي و ؛ ىرصبلا ليقو ىلع نبا
 لا دلا حب و هلوأ رد کب عدفض عمج عدافضا اف ىءشلا لوق امو « الا بالك » نم ذخَدم یآ دولج

 له یمشلا نيبي مل . نيتلا نبأ لاق « هيف ةذل نيع ريغب ىدافضلاو « لادلا حتف عم هل وأ م ت یحو ءاضيأ اهرسكبو
 ةيفاللا نعو « هريغو ءاللا هاوام ام نيب لصف نم منهو ؛ ةیک نق ريغإ لكؤت | ملأ كلام بهشمو ؟ ال مآ کذت

 سواط نبا قيرط نم ةبيش ىنأ نبا هلصوف ةافحلسلا ىف نسحلا لوق امأو « ةيكذتلا نم دبال ىفاشلا نع ةياودو
 . اهلك ء اهب سأي ال : لاق ندحلا نع ةلاضف ن كرام قيرط نهو ؛ اسأب ةافدللا لک اب یر ال ناک هنأ هیبآ نع
 هدیس نبا هاكح ةزمه هاىلا لدي زوجو «ءاه مش فلأ مث ءاف اهدمب ةلمبملا نوکسر ماللا حتفو ةلمبملا مضب ةافحلسلاو
 نكل لوالکةيفحاس اضيأ کحو « ءاحلا حّتفو ماللا نوكس < كلا و ىف اضيأ ىحو « سودبع ةباور یهو

 ( یسرجب وأ یدو وأ قارضن رحبلا ديص نم لک : سابع نبا لاقو ) لوق ۰ ةحوتفم ةي ات ادع ءافلا رسكب

 قولا هلصو قيلعتلا اذهو : تلق . ىنارصت ظفا لبف « هداص ام ١» امض عب فو عدل خسنلا ىف اذك: ام ركلا لاق

 ینارصا وأ ىدوبي هداص هنم ديص امو رحباا یتا أ ام لك: لاق سابع نبا نع ةمركع نع برح نب كام قیرط نم
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 جرخأو « موق دنع كلذك وهو « ءالؤه ريغ هداص نإ لكؤي ال ردبلا دص نأ همورفم : نيثلا نبا لاق « ىمرج وأ

 لاقو) هلوق . كمسلا یمرجا ديص ةيهارك ىلع نع رخآ دئسلو ؛ ديبج نب ديعسو ءاطع نع حيك دنسب هبلش ىنأ نا

 ىلع را ءار بصأو یضالا لعفلا ةغيصب حذ : یواضیبلا لاق ( سمشاار نانينلا رذلا عذ ىرملا ىف ءادردلا وبا

 دوبشلا وه لوالاو : تاق . اهربرطت ىأ رسكلاب زنا و ةفاضالا ىلع ةدحولا نوک-؛ یورو : لاق « لومغملا ةنأ

 نع ةب رهازلا نأ قيرط نم هل « ثيدحلا ببرغ » ىف ىبرحلا مهار] هلصو دقو « قمنلا ةياور نم طقس رثألا اذهو

 مللا هسيف لعجيف را ذوب : ماشل اب لمعت ی اذه : ىفرحلا لاق « ءاوس هركذف .ادردلا نآ نع ريفن نب ربوچ

 نب سنون قيرط نم « ىنكلا » ىف فالودلا رثب وبأ جرخأو . شا معط نع رينتيف سمشلا ىف عضوي و كمسلاو

 لوحكم قي رط نم ةبيش یا نبالو . سمشلا ةن ريغ : ناتینلا یر ىف لاق نأ ءادردلا ىبأ نع ءادردلا مأ نع ةرسیم

 اوضرتعاو « هع نمو ىاطاخم رصتقا هملعو « عطقنم اذهو . حلال و رانلا هتعذ یرااب ناال : ءادردلا أ نع

 ىواحطلا امجرخآ یرخآ قرط هلو « امزج ىراخبلا دارم وهو ( ىبرحلا مالک ىلع اورثء امو هب ىراخيلا مزج ىلع

 لوقی ورا هيف لعمجي ىذلا یراا لك أي ناكءادردلا ابأ نا : ینالر خلا سيددإ ی نع هللا ديبع نب رشإ قیرط نم

 نه لجر سم : لاق سيق نب ةيطع نع زيزملا دبع نب درهس قيرط نم قازرلا دبع هجرخأو . حللاو سمشلا هتحذ

 سمكا اهرمخ تحيذ : لاقف هالأسف ءادردلا ابأ اينأف - ىرملا ىف مرفالتخا ىف ةصق رکذف - رخآپ ءادردلا ىلأ باع

 لک نع ءادردلا وبأ لئن : لاق ىناسارلا ءاطع قيرط نم ضيفلا نب تإ ءزج ىف هانيورو . ناتيحلاو حاملاو

 ربع : « بيرغلا لیذ » ىف ىموم بأ لاق . اسأب هب یرت ال ء لكأت نجف « رخلا ركس سمشلا ت<ذ : لاقف ىرملا

 نال حللا نود نانینلا ركحذ امو , حفلاب اهنشارو امط امهتلازإو رخلا ىلع ام تيلغو سمشلاو حملا ةوق نع

 ذاو< یتفی نم ءادردلا وبآ ناكو : لات . هنللرخ ىتلا یه اهد>و نانینلا نأ درب مو « هن ودب لصح كلذ نم دوصتاا

 ىف رۇ سمشلاو « امدش ليزيو رجلا ةوارض ىلع باغي هيلا تفيضأ ىلا ةلآلاب كمسلا نا : لاقف را ليلخت

 ینلا كمسلا اضيأ هيف ن وله ارو راب یرلا نونجهپ ماشلا نم ف.رلا لهآ ناكو : لاق . الالح ريصتق اماما

 ديزي فيرح وأ فيقث لك هيلا نوفيضيف ماءطلا مضه یرلا نم دصقلاو « ءانحصلا هنومسي اء رابالاو حلملاب رب

 رب لومعملا یراا اذه نولک أي ةيادصاا نم ةعاجوو ءادردلا وبأ ناکو . هتفارح مامطلا .اعدتساو ةدعلا ءالج ىف

 یح حلملاك هريغ ىلا ىدعتي هلحو هترارط نأو لال رهاظ كمسلا نأ ديري رحیلا ديص ةرابط ىف ىراخبلا هلخدأو

 . ةعاجو ءادردلا ىبأ لوق وهو « یا لياحت زوج نم یار اذهو ءالالح |رهاط هيلا ابتفاضاب سجنلا مارا ريصي

 ةئيملا نود ةسحوب لا لكأ لحي مبذلا نأ اك : لوقي هنآكف لالحالا حيذلا راعتسا «ةباجالا » ىف ريثالا نا لاقو

 توحلاب تلح اهنأ ديرب : ىواضيبلا لاقو . اهلحاف حبذلا ماقم تماق رخلا ىف تعضو اذا ءايشآلا هذه كلذكف

 م احلا ركذو . اباءف تاطبأ !متحيذ ینسم هريغ لاقو « ناويحلل ةاك لاک كلذ ناكف « سمشلاب امخبطو امف حورطملا

 نمحر لا دی نب ركب ىنأ نع بارش نيا نم سنوي نع بهو نا ثيدح نم « ثيدحلا مولع » نم نیرشعلا,غونلا ىف

 ىف ديخ ال نأ ثيد لا اذه ىف : بارش نبا لاق . ثئابخلا مآ ااف رخلا اوبنتجا : لوقي نافع نب نايثع حس هزأ

 تعجو : بهو نبا لاق . لا ینیح بیطبف اھد غب یذلا وه هللا نوكي یح امف ريخ ال تدسفأ اذا اأو «رخخا

 یح سمشلا یف لعبت م ةريثك طالخأو حلم اعم لعجو ةلق ىف تامج رخ نع لس بارش نبا تءمس لرقي اکلام

 ىرابلا حف « ٩ جاله رس م
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 رايك نم ةصييقو : تلق . رخ وهو ذخأ اذا بم را لمج نآ یه ةصدیق تدهش : بارش نبا لاقف « ام دوعت

 روكا ءادردلا نآ رثآ ضرامب اذهو , كلذل ةباحصلا ىف رکذف اگر ینلا ةايح یف وه دلوو ىناتك موہ أو نيمباثلا

 ماا مضي یرااو « ت وحلا وهو نو عج ةننکاس ةيناتح امهدي ةروس 1 والا نین و, نائينلاو . هب دارا رسفيو

 مزجو , دوبشلا معطلا وهو رملا ىلا ةبسن ءارلا دیدشتب حاحصلل امت ,ةياهنلا» ف طبضو ؛ ةيناتحاهدمب ءارلا ن وكسو
 فنصلا رکذ مث . ايئوكسإ لصالاو ءارلا نوكرحي مهنأ ,ةءاعلا نحلو ىف قيلاوجلا لقنو ؛ لوالاب نيدلا يع خيبشلا
 حبس هنأ رانید نا وهو ورع ىف ريخأ : جرج نا اور امهادحإ : نیقیرط نم طلا شيج ةصق ىف رباج ثيدح

 وا حرش عم ةحو شم تمدقا و « راج نع ريبزلا ىنأ نع كانه دازو ؛ یزاغاا ىف هنتمو هدنسب مدت دقو « اراج

 رئازج ثالث رعت لجر انیف ناكو » ةدايزلا نم همفو « ایا رانبد نب ورع نع نایفس ةياور ةن املا قيرطلأ ۰ ثب دحلا
 ناكو « یزاغاا ف هحاضرإ مدقت اک ةدابع نب دعس نب سيق وه لجرلا اذهو « ةديبع وبأ هاب مث رئازج ثالث مث
 كلذ ىف ناکو - كلذ رع ىأر الف « ةئيدحلاب هايإ هيفوي رك نم قسوب روزج لک یرج نا رعأ نم رزجا یرتشا
 تمدقن دقو « هعاطأف كلذ نع یهنی نأ ةديبع وبأ هيلع مزعف « رحنلا نع اسیق ىبني نأ ةديبع ابآ لآ شيجلا
 ات] روزجلاو ةر زج عمج رئازج ناف راظأ همفو « روزج عمج ,رئازجو» هلوقب دارلاو . اضأ كانه كلذ ىلا ةراشالا

 ةئيم لک زاوج اینم دافتسب هناف تولا ةصق اذه هداربا نم ضرغلاو « عمجا عمج هلماذ « نیتمضا دزج ىلع عمجب

 هقرا ضم ىف نأ یزاغلا ىف مدقت و «رمنعلا هل لاقي هلثم رب مل اتم اتوح رحیاا قأافد هلوقب ثريدحلا ىف هع رصتل رحبلا
 هن] لاقي دق ةعاجلا ةلاح ىف مهو هذه ةءاحصلا لك أ درجف الاو « ةلالدلا متت اذ حو « هنم لكأ لب ىنلا نأ حيحصلا ىف
 دقو هللا لءبس قو 2ك هللا لوسر لس نحن لب ال ١ لات مث تیم و ةديرع ىأ لوق هيفو اس الو « را رطضالل
 ‹ هجولا اذه نم یزاغاا ىف فلا تمدن و < ملم دنع راج نع رب زلا ىبأ ةياور هذهو « اواكف متررطضا

 « ةئيملا ميرحت مومع ىلع الوأ هانب هنأ ةديبع ىفأ لوق لصاحو ٠ هتیقب ركذي لو « اواک ةذيبع وبأ لاق » لاق نکا
 هلوسر ةعاط قو هللا لیبس ىف منا ةفصلا هذ مو ؛ داعالو غاب ريغ ناكاذا اراكأ ةحاباب رطضملا صيصخت ركذن مث
 هرخآ ىفف ۰ رجیلا دیص نم ام وك لب رارطضالا بیس تسيل الالح ام وک هیچ نآ ثردملا رخآ نم نيبت دقو

 مكعم ناك نا ان ومعطأ , هللا هجرخأ اقزر اولك: لاقف هالي هللا لوسرا كلذ ان رکذ ةئيدملا انمدق الف و اعیمج اههدنع
 دافتسيف « ارطضم نكي | هل اهنم هلكأب نايبلا ىف غلاب و . اةلطم لالح هنأ مهل نيبتف « هک اف یضعب مهضعإ هاتاف
 نيب اوقرفو « هرکی ةيفنملا نعو : رولا لوق وهو « دایطصالاب تام وأ هسفنب تام ءاوس رحبلا ةتيم ةحاب] هنه
 هزه رزج وأ رحبلا ءاقلا ام و راج نع ريبزلا ىبأ شنی لوح اوکس و « ةنآ ريغ نم هيف تام ام نيبو تاف هظفل ام

 نع دیبزلا بأ نع ىنئاطلا ماس نب يح ةياوز نم اعوفم دواد وبأ هجرخأ « هواك أت الف افطف هيف تام امو « هواكف
 نع فيدض هجو نم دنسأ دقو . افوقوم ثيدحلا اذه ريبزلا ىلأ نعاهریغو بوو ىررألا هاو ر : لاق 9 راچ

 یورو. ظوفحم سیا لاةف هذع یراخبلا تل أسس ؛ یزمرتلا لاقو « اع وفم راج نع ریبزلا ىبأ نع بئذ ىنأ نبا
 نب بوقمی لاقو . ىوقلاب سيل : ىن افلا لاقو . ظفحلا ءوسإ هوفصو قودص ميلس ن یو ٠ ها هفالخ راج نع

 . ظفاملاب نكي مل : مزاح وبأ لاو . رکو فرعي اظفح ثدح اذاو . ی. ح هثیدش هباتدک نم ثدح اذا : نایفس
 نع یریبزلا دحآ ىبأ ةياور نم یطقرادلا هجرخأو . هعفر لع عبوت دقو « ءىطخي ناك: تاقالا ىف نابح نبا لاقو
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 بثذ ىلأ نا نع یورو-: باوصلا وهو یروثلا نع هوففوف هريغر حکو هفلاخ : لاق نکا اعوفرم ىروثلا

 ركب فأ لوق هضراع دةف وقوم الإ حصا مل اذاو ء فوقوم حیحملاو حصي الو اعوفرم ةيمأ نب ليعامساو

 كم هتلتق وأ ءال ا هنع بضن ولو , ةيكذت ريغب لك ل رلا ف تام ول كل هنال « هل ىضتقي سايقلا ل: هريغو

 زاوج < رمش فصل هلم اناكأ و هلوق نم داغتسو . رحبلا ىف وهو تام اذإ كلذك_ف « لكأل تاف ىرغأ
 ىف ایسال ةدلا هذه ىف نتن الب ابلاغ قبب ال محللاو « كلذ دعب هنم لكأ دق اس ینلا نآل « نتن أ ولو محللا لكأ
 نا : ىووتلا لرق ابیرق مدقت دقو « ننن هلخدب ملف هرددقو هرحلم اون زود نأ لمتح نك « رحلا ةدش عم زاجملا

 . ةيكلاملا نکل و« هبهذم ىلع باوجلا اذهو « مرحيف ررضلا هنم فيخ نإ الإ هيزئتلل نتنآ اذا محللا لک | نع ىلا

 هيفو « ررضلا هنم ىشخ اذا نتنلا ىف هلاق ام ريظذ ىفاطلا ف ىتأيو . لعأ هللاو رهاظلا وهو . اقلطم مي رحتلا ىلع هولح

 ؛ مهضعب لاق اذكك « هنم اواک | دقو ربنعلا صع صن ةب اح ملا دنع نكي مل ةنآل اقلطم رحبلا ناويح لك أ ذاوج

 , ديص ةت وك ثيح نم افاطم هيلع اومدقأ مب باصو « رارطضالا قب رطب هيلع اومدقأ امنإ الوأ مهتأ هيف شدخم و
 ارخآ عراشلا مخ نيب و « رديلا نم دص ام لکا ىلع مادقالا ةحاب] ىلع لدف « ةليم هل وک ثمح نم اوففوت مث رحبلا

 ولف امان هنم نوک أب اوماقآ مآب ةب ةكلالا ضعإ جنحاو. هريغ الو فاط نيب قرفب ملو « لالح اضيأ هتتم نأ

 - ةجاحلا بسح اهنم لک أي ةتيملا لك أ اذا رطضملا نال ؛ هيلع اًوهواد ام رارطضالا قي رطإ ةتیم هنأ ىلع هنم اولک | اوناک

 ادعامو هيزنتلا ةهارك ىلع ىهنلا لمع كلذ ىف رابخلا فاتخم نيب ءالعلا ضعب عمجو « اهريغ حابملا بلطا لقتنپ مث

 ةروص ىلع ناك امف فاتخا ااو « هعاونأ یالتخا ىلع كمسلا لح ىف ءاملعلا نيب فالخ الو « زاوجلا ىلع كلذ
 . «كمسلا ادام مرحي  ةيمفاشلا لوق رهو  ةيفذحلا دنعف , نايعئلاو ريزخلاو بلکساو ىدآلاك رلا ناويح
 نوو« اما توحلا ف درو ربا ناف .رظن هيفو . اك“ یمس ال روكذملا تومحلا ناف « ثيدحلا اذه هملعارجتحاو

 ٠ لحا) ىلاعت هلرق موتجحو « ةياور ىف يزن ا الإ ةيكلاملا بهم وهو . صوصنملا حصالا ىلع اةلطم لحلا ةيمفاشلا
 ةعزش نبا هدو نن ملا باحأو كلام هجرخأ « هتليم لیلا « هؤام رورطا وه » ثيدحو ) رحجأا دیص مل

 رحبلا ف شيمي ام حصألا ىلع اونو ءالف الامو لالح ربلا ىف هريظأ لكؤي ام ةيعفاشلا نعو ؛ مهريغو نابح ناو
 درو هلتق نع یا دحأ هانذتسا اذک و ۰ عدفضلاک هصخم هیش هک | عمم قف درو ام لوألا عونلا : ناعوت وهو رااو

 . نبا ثيدح نم دهاش هلو « کام لاو هحصو یاسنلاو دواد وبأ هچرخآ یمیتلا نامثع نب نجرلا دبع ثيدح نم كلذ

 ° حیپسل ابةيقن ناف : دازو « طسوالا » یف یارطاا هجرخآ و « ر ن ها دبع نع رخآو ۰ مصاع ىبأ نا دنع رع

 حاسعلا اضيأ ىنثتسملا نهو . هرضب ىرحيلاو هلك ۲ لتقي ىرااف « یرح و یر ناعو عدفنملا نآ ءایطالا رکذو

 .نابعشاو « یربطاا بحا ةب ىتفأ ال افالخ حللا رحبلا ف شرقآ هلثمو , ةياور هيف دحأ دنعو . هیانپ ودمي هتوک |
 . تب” ناف ناطرسلا هل ما نإ ليق سايندو < مس نم قحاللا ررضااو ثابختسالل ةافحاسلاو ناطرسلاو برا و

 ىف عقو : ( هيبذت ) ۰ لعأ هللاو ءالا ريطو طرلاک « ةيكدلا طرشب نکل لحیف عن ام هيف درب مل ام ىناثلا عونلا . مرح
 ىف ىلصي هدآرف راج ىلع اولخد » مهنأ تماصلا نب ةدابع نب ديل ولا قيراط نم لیوطلا ثيدحلا ىف لسم ميم رخاوآ

 . ةيفو ‹ ضوحلا ةصق هيفو « طاوب نطبب ةازغ ىف اوجرخ مآ هيفو « دجسملا ىف ةماخالا ةصق هيفو ثردحلا « بوث

 ةرمت اشم لجر لک توق ناكو می هللا لوسر عم ائرض »لاق هيفو « لوطم كلذ لك مامالا فلخ نيم وم أملا مايق



 ديصلاو حئابذلا باتک- ۲ 2۲.

 « حيفأ ایداو انازت ی لب هللا لوسد عم انرسو « لكأنو انيسقب طبتخت انکو امم ناكف موي لک

 سرغ نيذالا نب رقلا ةصق هفو « ةجاحلا ءاضق دنع أمم رسا ىح هل ىذلا اا نيدللا نيةرجشلا ةصق رکذف

 نيب نم ءاملا عین ىف ادوطب ةصقلا رکذف « ءوضولا دان راج اي : لاقف ركسملا اذيتأف د هيفو ءانصغ امینم لك ىف

 رچزف ءرحبلا فيس انيتأف . کمی نأ هللا ىدع : لاف ٠ عرجلا مل هللا لوسر ىلا سالا اكشو » هيفو , هعباصأ

 ىف ةعاجو وه لعد هنأ ركذو . «انعبشو ااكأو انیوتشاو اذخبطاف راذلا ابقش ىلع انيروأف ةباد قلأف ةرجز رحبلا

 رهاظو , لج مظعأ لع بکرلا ىف لجر مظعأ وهو هسأر ءىطاطي ام ارعاض تحت لغد ىذلا ةصق ركذو « امنع

 ىف قلا دبع لاق ىتح « اضيأ راج ةياور نم یهو بابلا اذه ىف ةروک ذلا ةقلا ةرباغم یضتقب ةصنلا هذه قابس

 ىف صنب سیل هرکذ امو . قي ىنلا ةرضح تناك هذه ناف « كلت ريغ ىرخأ ةفاو هذه : « نيحيحصلا ني عملا د

 انلسرأف هربدقت فوذح ةيقعم یهو ةديصفلا یه < رحبلا فیس انينأف » ءاج لوق ىف ءافلا نوک نأ لاهتحال كلذ

 امو . ددعتلا مدع لصالاو « یدنع حجارلا وه اذهو « ناّتصقلا دحتتف رحبلا فيس انيناف ةدييع یآ عم هو ینلا

 سفن ىف نآل أطخ یدنع وهو « نام ةنس بجر ىف تناکة دع نآ ثعإ ةمق نأ معز ىدقاولا نألاضي أ انه هيلع هبنن

 یلد توبا دقو « ةنده ىف غم ینا عم اوناک نام ةن ف شيرقو شبزق ریع نود صرت اوجرخ مآ حيحصلا رخلا

 واج لوقب كلذ ةيوقت نآلا ىل ررظ مث« ابابف وأ تس ةنس ىف ةن د۵ا لبق كلذ نوكب نأ تزوجو « ىزاغملا ىف كلذ

 ناکو « ردب ةعقو لبق ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا ف تناك ط اوب ةازغو طاوب ةازغ ىف اوجرخ مآ هذه لسم ةباور ىف

 ةدح واا مطب یهو « اطاوب خلیف فلخ نب ةيمأ اف شب رال اريع ضرتءي هب ایه نم نام ىف جرخ 22 ىلا

 ههه نمف ةديبع يأ درفأ هنأكف عجرف ادحأ قلو ف « درب ةءارأ ةنيدملا نيبو |مثذب « ماعلا لب ام ةن لابچ

 مطاح ناك نام ةنس ىف مهنأ عفاولاو « دبجلاو ةلقلا نم اف ركذ ام اهمآ مدقت ديؤيو . ةروكذملا ريعلا نودصرب

 لا هللاو « هتركذ ام حجريف الا ءادتبا بسان ةصقلا ىف روکذلا دج لاو « اهريغو ريخ حتفب عمقا

 . « دارا لكأ بيسي - ۳

 لاق امهمع 2 یر 'ىفوأ ىبأ "نیا ترس لاق رروفمی ىلأ نع ةبعش انادح ديلولا ۳ شی — 0

 « "دا ربا هعم لك أن انك ًاتسوأ - تاور عبس للل ینا مم انورغ»

 . « تاوزغ ميس 0 "یو ىبأ نبا نع .روفعي يأ نع "لیئارساو ةناوع او "نایفس لاق

 ةماخلأك ءاوس یثالاو ركذلاو ةدارج ةدحاولاو ف ورعم ءارلا فيفختو یا حتفب ( دارجلا لكأ باب ) هلوق
 رکذ تانآومما نم ةرشع امف ةبيجي دارجلا ةةاخو « هدرج الإ ءىش ىلع لذي ال هنال درجلا نم نتشم هنا لاقبو

 : هل رف ف یروز ربشلا نبا امضعإ

 مفیض ؤجؤجو رس اًمداتو 2 ةماعن افاسو ركب اذغ اه

 مفلاو سأرلاب لی ا دایج اماع  تمعناو انطبلمرلا ىعافأ اهتبح

 رخصلا ف ضد و « باور رابط ناص وهو . ةيحلا بنذو لب”الا نرقو روألا قنعو لیفلا نيع هتافو ليق
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 ليقف هلصأ ىف فاتخاو .  لیقو « هحاتجا الا عرزب رم الف رشتنیو سبب یح هکرتیف
 نأ » هعفر سأ نع هجام نبا سا یتیمط كثر دح ف درو اذهو <« ةاكذ ريغب هلكأ ناك كإذلف توح ةر هل

 انليةتساف ةريع رأ جح ىف لو هللا لوسر عم انجرخ د ةريره ىفأ ثيدح نمو « رحبلا نم ترح ةرثن دارا

 ینمرتلاو دواد وبأ هجرخآ « رحبلا ديص نم هناف هولك : لاقف , انطاوسأو انا اهذب برضن انام « دارج نم لجر

 « هفالخ ىلع ءادلغلا ررمجو « مرحا هلتف اذا هيف ءازجال لاق نا ةجح هيف ناكل حص ولو ؛ فيعض هدنسو هجام ناو

 اذاو « رايحالا بمک نع فاتخاو « ريبزلا نب ةورعو ىردلا ديعس یآ ريغ هيف ءازج ال لقي مل : رذنلا نبا لاق

 طارتشا ةيكلاملا دنع روهشلا نأ الإ ةيكذت ريغب هلكأ زارج ىلع ءامملا عمجأ دقو . یر هنأ ىلع لد ءازجلا هيف تبث

 , هناكذ هذخآ بهو نبا لاقو « لح ران وأ ردق ىف عقو نإ ليقو هسأر عطةب ليقف !عفص ىف اوفلتخاو ٠ هتکذت

 دارجلاو كمسلا : نامدو ناتقيم انل تاحآ » رمع نبا ثيدحل هناکذ ىلا رقي ال هنأ ىف روما مهم فرطم قفاوو
 الإ فوقولا اضيأ قویبلا حجرو « حصأ فوقوملا نا لاقو اعوفرم ینطقرادلاو دحأ هچرخا « لاحطااو دیکسااو

 هساو « ىدبعلا وه ءافلا منو ةلمهلا نوکسو ةياتحنلا حتفب ( دوفمپ ىبأ نع ) هلوق . عفرلا ركح هل نإ لاق هنأ
 نب نجرلا دبع هجا رفصالا ررفمپ فر رک الا رهو ؛ نادقو هبقل و دقا و هنا لسم لاقو ؛ دقاو لبقو نادقو

 باوبأق ةالصلا ىف مدقت رخآو ثيدحلا اذه یوس ىراخبلا ىف ربكالل سیل و « ةفوكلا لهأ نم ةقث امهالکو « دیبع

 كلذو < رک الا هنأ بارسا نا و نیهالآ هنأب همزجو هيف ىوونلا مالك ترا ذ دقو « ةالصلا ةفص نم عوكرلا

 ىذمرتلا مزج ىذابالكلا مالك حجرب ىذلاو « هريغو ىبرعاا نا كلذ ىف عب: یووللاو هريغو ىذابالك لا مزج

 نبا نأ اضيأ هدیژرو ٠ یک الا وه اذهو نادقو لا و دقاو هسا ینلا وه دارجلا تید> ىرار نأب هجرت دعب

 رثكالل اذک ( اتس وآ تاوزغ حبس) هلوق . وأ نآ نب هللا دغ نم عمس مل هنأ رغص الا ةجر ىف مزج متاح ىبأ

 وأ تاوزغ عبس « كلام نبا حيضوت » ىف عقود ؛ نيونت ريذإ « تس وأ » ینسنلا ةياود ىف عقوو « هيف لاكشإ الو

 راوج ظفاک ناک نا و نام" ظف) نال نيونتلاب هين ام وأ تاوزغ میس لاي نأ دوجألا : لاقف هيلع ماکت و « یاع

 ام ظفللاو عمي سيل ةينامثو عج یراوج نأ ىف هفلاخم وپف ءاي امنا نافرح اهدمب فلآ هفورح ثلاث نأ ىف

 ٠ بصنلاب ناقرتفي الو ‹ ضوء نیونت داوج نيونتو فرص نیونت ناك نیونت نكلو « ءاوس رجلاو عفرلا ىف
 قبأو هيلا فاضلا فذح نوكي نأ اهدوجأ هجوأ ةثالث ني ونت الب هل هركذ ىفو : لاق مث كلذ ىلع ماكتب رمتساو

 ىاثلا هجولا . تببلا ام تضوء تس وأ دوذ سمخ » رعاشلا لوق هلثمو « فذحلا لبق هيلع ناك ام ىلع فاضل

 قرط نم ءیش ق هدأ لو « نایاب صاع رخآ اهجو ركذو « ةعيبر ةئل ىلع فلأ ديذإ بتک بوصنلا نوكي نأ

 نم تاورذلا ددع ىف كشلا اذهو . اذه عقو فيك ىردأ اف « نام ظفاب هريغ فالو ىراخبلا ىف ال ثيدحلا

 یذمزتاو « كش ريغ نم تسلا ظفاب هتباود نم ىئاسفلاو ۽ اضيأ كشلاب ةبعش ةبا ور نم سم هجرخأ دقو « ةبعش
 ةيعملاب ديرب نأ لمشح (دارجلا هعم لکان انكو) هلوق . اددع رکذب و «تاوزغ » لاف ةيعش نع ردنغ قي رط نم

 مین ىفأ ةياود ىف عقو هنأ ىناثلا ىلع لديو « هلک آ عم ديري نأ لمت ؛ , دارجلا لكأ نم هعبت ام نرد وزفاا درج

 لصالاب ضایب (۱)



 دیهااو عابذلا باتک ۲ ۲
 مث . بضلا فاع اك هناع ما هنأ هدعز ىف ةيمفاشلا نم یرمیصلا ىلع دري حص نإ اذهو « انعم لک ايو » بطلا ف
 الو هلك ال : لاقن دارج لا نع ماب لثس» ناملس ثيدح نم دواد وبأ هجرخآ ام وهو یرمیصا دنتس ىلع تنه
 بضلا نع لس 2 هلا و رمع نبا نع عفان نع ريهز نب تراث ةجرت ف ىدع نبالو « لسم باو.هلأو « همرحأ

 سیل یاسنلا هم لاق ابا نال اتباث سيل اذهو « كلذ لم لاف دارجلا نع لثسو < أ ال و هلك ۲ال : لاقف

 زاجالا دارج نيب ىذمرتا حرش ىف ىبرعلا نإا ل-صف نکا « دارجلا لکا لح ىلع عاجالا یوونلا لقا و « ةة

 هيأ نوكي نأب هاكأ رضا هنآ تبث نا اذهو . ضحم ررض هنال لكؤي ال : سادنالا دارج ىف لاتف سلدنالا دارجو

aneیرادلا هلصو دقو ىروثلا وه (نایفس لاقو) هلوق٠ لعأ هقاو هزانثتسا نيمث داليلا دارج نم هريغ نود هصخ  

 «دارجلا لك أن تاوزغ عبس مب ینلا عم انوزغ» هظفلو یروثلا رهو نايغس نع ىباي رفلاوهو فسوب نب دم نع
 روم نآ نم اضيأ ثيدحلا اذه ىور ةئدمع نب نامفس نأ دافآ و ىروثلا نع رخآ هجو نم یذمرتلا هجرخآ اذکو"

 : ىذمرتلا لاقو 0 یا اب امزاج ةع نا نع لواح نب دحأ ةجرخأ اذکو : تلق. « تاوزغ تس د لاق نکا

 مزج هنا لع لمديف كشر ناک مرخیش نأ لع ةيعش ةاور تلدو : تاق ۰ e هريغ لاقو تس ةع نبا لاق اذک

 هه ةع نب نامفس عام نأ لا انو دی وب و ¢ نةيدملا هنال تسل ۳ مزج راص كاا هيلع 9 1 مث عبسا اب ةر 8

 وأ امس د هيف ىراخبلا خيش ديلولا ىبأ ةياور نم نابح نبأ دنع عقو نکل و ؛ همم ركذ نمو ئدوثلا نود رخ أتم
 نم رازلا هرکذو ۰ ىدوثلا لثم هظفا و ع لاک یا نع لسم هلصو ( ةنأرع وبأو ) هلوق «٠ ةبعش كشي ٠ درس

 یا نع هن وک حیجر ىلا راشأو « یابیشاا نع ةمو دوفعب ىنأ نع ةرم لاقف ةناوع ىبأ نع دامح نب یح ةياور ۱

 نب هللا دبع قيرط نم قاربطلا هلص و ( لیئارسا و ( هلو . دواد نا دنع ا اح رص مدقت اک كلذك وهو روفعل

 «دارجلا همم لک أن انك-ف تاوزغ عيس » هظفل و هنع ءاجر

 ةتيلأو « سوم ةيلآ ساپ - ۱ ٤
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 وبا ین دح شم دلا ديزي نب فيو ىنادح لاق مش نا ةويح نع مصاع وأ ام —

 لهأ ضرأب انأإ هللا لومر ای: تة هلم یبلا ”تينأ » لاق "ینشلنا ةباعل وبأ ىنثدح لاق یالولنا سيردإ

 لاقف « لمع سيل ىذلا ىلكبو « لا یلکب "دیأو « یموتب ديصأ دیص ضرابو « مهني ىف لک أنف باتکلا ٠
 اودجن | ناف دبا ودجنال نا الإ مهنیزآ ىف اولكأت الف ,باتک لأ ِض رأب كنا ترک ذام امأ : ب "یمن

 تدص امو .لكو لا مسا_ركذاف كيموقب تدص ۳ 0 ديص ضرأب کن "ترکذ مو اأو پف اوکو اهوا عاف ادب 4

 « هلک "هتک ذ "تکرداف مع سيل ىذلا ”كباكب تدص امو ٠ لکو هللا مسا رکذاف للا كبلكب
 7 - و و قم و 7 7 وهم

 اوسمأ ال » لاق عت الا نب اس نع دبع بأ نب ”هيزي ىنث "د لاق ميهاربإ نب لا ی — ۷
 5 4 ۳ 2 ۰۱۱ هو و و ۳7 نك ی ۱ ت” ۲
 ةيسنالا رجلا مول 0 اولاق ؟ نا ريزلا هذه مد وا مالع ۳ ام ینا لاق «نارينلا اودقوأ - ربیخ | وحتف مو - ۱

 لاف . اهلی و «اپنفام قیره : لاقف موقلا نم "لجر ماقف . اهرودق اریک او «اپیف ام اوقيرهأ : لاق.



 و 06۱۸ - ۵4۱ ثيدحلا

 «كاذ وأ : زا ىنا
 هلعلف باتکلا لها رکذ هيفو ةبلعت ىبأ ثيدحي ىتأو مجرت اذک : نیتلا نبا لاق ( سوجلا ةينآ باب ) هلوق

 روذحنا نأ ىلع یب هال باتکلا لهأ ىف ثیدامالاو نسوجالل مجرت : ريذملا نا لاقو , باتک لهأ مهنأ ىر,
 رابتعاب وأ ءرخالا ىلع سايةااب امهدحأ ىلع هكح وأ : ىنامركلا لاقو . تاساجنا) میقوت مدع وهو دحاو امهنم
 اصوصنم ثيدحلا قرط ضمب ىف دروام ىلا راشأ هنأ كلذ نم نسحا و : تلق . بات کل ما er نوعز سرجا نآ

 : لاقف  سوجما رودق نع لب هللا وسد لئس » ةجاعث نآ نع ىرخأ قبرط نم ىذمرتلا دنعف « نموجما ىلع

 سوجلا و یراصنلاو دوها اذه رم انإ تلق » ةيلعأ ىلأ نع رخآ هجو نم ظفل فو ابف اوخيطاو السغ اهوقنآ
 م پابلا ف درو مش 4 مجري لاقم هدنس ىف ناك اذ یراخباا ارم شکب ةقر رط هذهو « یرب دا 5 مهتينآ ريغ دج الف

 نآل باتکلا لهأ ةينآ ىف كسلا عم فلت ال سوجلا ةينآ ىف مكحلاو « هوحنو قاملإلا قيرطب هنم محلا ذخؤي

 نوکتف باوبآ دعب هيف ثحبلا بس اک لحت ال وأ , لاكشإ الف با تکا له أ كمرحابذ لت مهتوكسل تناك نا ةلملا
 نوايدت, ال مهنا رابتعاب كلذك باتنکلا لهأف « ةتيلا ةاقالع تسجنت دق نوفرغيو مهحنابذ اهيف نوخبطي ىت ةينآلا
 دواد وبأ هجرخأ ام ىتاثلا ديؤيو « اهريغو رخلا اف نومضيو ر زنا اهنف نوخیطٍ ماب ؛ و ةاچنلا باذتچاب

 ظما « انيلع كلذ بدعل النا مم . عش تسلف نيكرشملا ةينآ نم باص“. 4 2 هنأ لوسر عم وزن 6 راج نغ رازبلاو

 ریا نأ ىلع ةتيلا ر کذب هيف“ رینلا نبا لاق (ةتيلاد) هلق ٠ . ءاهف لكأنو اباسغاف و رازبل ةياور ىفو « دواد ىبأ

 ىبأ نع ةبلعأ ىبأ ثر لح را ۰# ةينألا لب سآ كلذلو 6 ةئيم تناكف ةاكذلا اف ر و وا ملة امهر تناك ال

 وهو ايلاع هدروأ ةيلهالا را ی ق عوکالا نب ةملس شنا دو مش « لبق هحرش مدت دقو « هظفل ىلع هقاسو ايلاع مصاع

 باب رع ةا دوز هحرش یأیسو ¢ هن ايثالث نم

 ًادمعتم كرب نمو «ةحيب لا ىلع ] ةيمسدلا تبي — ۵

 (قنفل هنإو هيلع هل ي ما رك ذی ام اولكأت الو ىلا هللا لاقو . ا ولف 7 یسا 3 : سابع 6 لاقو

 (نوكرشل 4 موطأ ناو « کولداجیل مهلايلوأ لإ نوُخوبا "نیطایشلا نإوإل یلامت هلوقو تست ال ىمانلا یما

 عفار نب ةعافر نب ةيابع نع قورسم نب رلیم- نع ةناوع 5 اح ليعا#إ نب یوم ارم - ۸

 ناكو  امغوالبإ انبصأن « عوج سانلا ب اصأو ¢ ةفياحلا یذب لَو ىبلا مم انك 2 لاق جدخ ی مفار ه١ هذح نع

 مث ء تفك اف رودقلاب صف « می کی لا من دف « رود اوبصتف اولجمف - ساق "تاپ رخآ ىف هل ىنلا
 هيلإ یوهاف ؛ مامان هويلطف « N ل موقلا ف ناكو 2 ريع اهم 27 1 ريب م نم رشد لدنف يدل

 هب انصاف اهنم کیلع دن اف « شیلا دباوأك دباوأ ماعلا د هذه نإ : كلي لا لاق « هللا هسبغ مس ل

 1 بصقلاب مذتنآ « يدم انعم تسیلو ًادغ ودملا ق نأ  فاخن وآ 5 وع انإ : یّدج لاق لاق . اذكه

 امأو ؛ مظتف ؟ نسلا أ: هنع کربخاسو لاو "ني نس 1 سبل ¢ "لكن هل مسا " 1۳ دو مد نا اه : : لاقف



 ديصلاو جابذلا بانک ۲ 00101

 ۰ « ةشبملا یدف رفظلا
 جابذلا باتكو ۳ حورشلا ضءإ ىف حقوو عیمجلل اذک ( ادمعتم كرت نمو ةحيبذلا ىلع ةيمستلا پاپ ) هلوق

 هلوقب راشأو « راركت ىلا جاتح الف درصلاو حئابذلا باتک وأ حابذلاو ديصلا باتك ال وأ مجرت هنال اطر وهو
 نبا لوةب كلذل ریظتسا هنال « لحتف ىف نمو هتيكذن لحن الف ةيمسنلا كرما دمعتملا نيب ةقرفتلا حیجرت ىلا ادمعتم
 « اف ىمسي ال ىسانلاو » لاق مث ( هيلع هللا مسا ركذي ملام اولك أ الو و یلاعت لوق نمهدمب ركذ او سابع
 نيب ةقرفتلاو « هب مهلا صتخیف دماعلل فصولا نأ اینم طبنتساف (قسفل هلاو ل ةيآلا ىف ىلاعتت هلوق ىلا ريشي
 اقلط» باجالا ةيآلا رهاظ ناب اجتحم « ءايحالا و ىف یازغا هاوقو ةفئاطو دمحأ لوق ةحيبذلا ىف دماعلاو ىمانلا
 هيلع هلح ناکعف ىمانلاب صاصتخالا لمتح و ميمعتلا لمتحت ةصخرلا ىلع ةلادلا رابخالا ناو < رابخالا كلذكو
 هلصو (ساپ الذ یسن نم : سابع نبا لاتر) هلق . دماعلا نود یمانلا رذءیو اهرهاظ ىلع الك ةلد الا ىرجتل ىل وأ
 نع ةبعش نع هبو . هب نب ال : لاق ةيمسلا یمنی و عذب لسلا ىف ميهاربا نع ةريغم نع ةبعش قيرط نم ىنطقدادلا
 دیه جرخاو 2 امان هب رب 1 هنأ نابع نبا نع ( ع) ینادح ءاثءشلا یآ نع دانید نب وربع نع ةع نی نايفس

 ةيمسنلا ىمأو حذ نويف سابع نبا نع ةمركع ىنعي ( ع ) نع مدنس ىف لاقف دانسالا اذهب ةئييع نبا نع دوصنم نبأ
 , سابع نبا نع اغالب كلام هركذو . فرقوم وهو 6 حی هدنسو 5 ةيمسنلا يكذب ل ناو هللا مسا هيف مسملا : لاقف

 نودویل نيطايشلا ناو یا هلوقو فصلا لوق امأو . اعوفرم سابع نبا نع رخآ هجو نم ینطقرادلا هجرخأو
 امرهاظ ريغ ىلع اماحو ةيآلا لیوأتب ةيمسقلا كرت زاوجل جاجتحالا نع رجزلا ىلا كلذي ريشي هن أكف 6 مهئايلوأ لا
 ىربطلاو هجام نياو دواد وبأ هجرخآ le حل هن کو « ىلاعت هللا رک نع دصرل ناطشلا ةسوسو نم كلذ نركي الل

 رک ذام نولوتب اوناک » لاق ( مولداجيل مهئايلوأ ىلا نوحوبل نيطايشلا ناو إل هلوق ىف سابع نبا نع جیم دنسب
 «هیلع هللا مسا ركذي مل ام اولک أت الو : ىلامت هللا لاق  هراکف هللا مما هيلع ركذي مل امو هولك أر الف هللا مسا هيلع
 لک ات : اولاقف لپ هللا لور ىلا دولا تءاج» لاق ماع نبا نع رخآ هجو نم اضي أ ىربطااو دواد وبأ جرخأو
 نم ىربطلا جرخأو . ةيآلا رخآ ىلا هيلع هقا مسا رکذب ملام اولك ات الو : تلرتف ؟ هللا هلتق ام لک ات الو انلتق ام
 نمو « هنع كي ابف مومتعطأ نا  نوكرشمل إل هلوق ىلا قاسو هر سابع نبا نع ةحاط ىلأ نب ىلع قيرط
 ىف نوکرشلا مهداج لاق ( مولداجيل مهتايل وأ ىلا نوحويل نيطايشلا ناو إل ةبآلا هذه ىف ةداتق نغ رمعم قيرط
 اولكف ) هلوف ام : ءاطمل تلق جرج نبا قيرط نمو « هوحن ىدسلا نع طايسأ قيرط نمو « هوحن ركذف ةحيبذلا
 مل ام اولكات الو و هلوق اف : تلف « جيذلاو بارشلاو مامطلا ىلع همنا ركذب مسماي : لاق ؟ € هيلع هللا مسا رکذ ام
 ملا هعذ ام نإ لاق نم : ىربطلا لاق . نان والا ىلع ةيلهاجلا ف تناك نابذ نع ىوني لاق < هيلع هللا مسا رک ذب
 امأو : لاق « ةعاجلا هيلع اع هجورخو هذوذشا باوصلا نم ديعب لوق وف لح ال هيلع هللا مس کذب نأ ین

 كمي لو « قسف هللا ريا هب لهأ امو ةتيلا نم هيلع هللا مسا زکذی ملام لكأ نأ ىنمي هناف ( قسفل هاو ) هلوق
 نال « هلبق ام ىلع افوسنم ( قسفلهناو ) هلوق نوک نیرجاتلا ضعب لكشتسا دقو . كلذ فالخ دحآ نع ىربطلا
 « كلذ نوزبج نیمقحما نم هعبن نمو ه ويس ناب لوقلا اذه درو « خئاس ريغ اذهو ةر هدهو ةيبلط لوالا ةلجلا

 قسف هنأ لاحلاو هولكان ال ىأ ةيلاح ةلمبا لاق نم منهو « ةفناتسم ةلمجا نأ عئاملا یعداو « ةريثك دهاوش مملو



 1 ۰ء4۹۸ ثيدحلا

 ريغل “لهآ اقف وأ ) ىرخألا لا ىف ىلاعت هلوق ىف نيب دق قسفلاب دارملاو « اقسف هن وک لاح ىف هولک ات ال ىأ
 خذ ام لكأ نم قسف ىف ةحيرص ةبآلا تسیلف . هللا ريغل حبذ ام لکا نع یبنلا لا یجزلا عجرف € هب هللا
 ةيآلا هيلع لح ايف روكذملا عذوأ دقو « ةيآلا هنم ترذح ىذلا وه ردقلا اذه لملو « ها ةيمست ريذب
 ( قورسم نب ديعس نع ) هلوق . انه تسيل اطورش مث نال ةئيبم ىرخالاو امج ةيآلا نوک نم هاعدا ام حنمو
 ةدحوملا فیفخ و ةلهبلا حّتفب (ةيابع نع) هلوق . هيله نيحيدصلا ىف ثيدحلا اذه رادمو . نايفس دلاو ىروثلا وه
 ىف قايس اک هنع قورسم نب ديعس باعا رثكأ لاق اذک ( جدخ نب عفار هدج نع ) هلوق ٠ ةيئاتحت فلآلا دعبو
 عفار نب ةعافرل سیا و « هدج نع هيبأ نع باع نع ديعس نع د صوحألا وبأ لاقو . حابذلاو نيصلا باتک رخآ
 تاقث ىف نابح نبا هرکذ معن . ةعافر نب ةيابع هداو اورکذ اماو « لاجرلا ف فنص نم نيمدقألا بتك ىف ركذ
 نع یتامرکلا هاربا نب ناسح دانسالا ىف هتدايذ ىلع صوحألا ابأ مباتو ۰ جدخ ابأ ینکی هلا : لاقو نيعباتلا
 نع هيبأ نع ةيابع نع مياس ىبأ نع مبل ىأ نإ ثيل هاور اذكهو , هقبرط نم قمبلا هجرخأ قورسم نب ديعس

 قارطلا ناب بقعتو « هيبأ نع ىروثلا ديم ن كرابم لاق اذكو : لاق « « للعلا د ىف ینطقرادلا هلق « هدج
 اذه ىف ملکی ال ىنطقرادلا ناف هيف كرابملا ىلع فادخأ هلعاف . هيبأ نع دانسالا ىف لدي لف كرابم قيرط نم هج رخآ
 لاق « میهاربا نإ ناسح قیرط ركذ ىنطقرادلا لفغآ قو ۰ یناربطلا دنع ملس فآ نب ثيل ةياورو . افازج نفلا
 نع عفار نب ةيابع نع قورسم نب ديعس نع » لاقف صوح لا ىبأ قيرط نم حفار ثيدح ىراغبلا ىور : ىايجلا
 هدحو یرب رفلا دنع نکساا نب ىلع نأ ةاور ىف« هببأنع » هلوق طقسو « ةاورلا رثك أ دنع اذدكم « هدج نع هيبأ
 :ركب وبأ لاق مث « هيبأ نع ه هلوق تايئاب صوحالا نأ نع هجرخأ ةييش ىنأ نبا ناف نکسلا نبا حالصا نم هنظأو
 نم ركذ « ةحيبذلا ىلع ةيمسقلا باب » ىف تمدق دقو . ها صوحالا ىنأ ريغ هيبأ نع دنسلا اذه ىف دحأ لقب م
 اذه ىراخبلا جرخ : لاق هنأ ريهم ظفاح دیمس نب ىلا دبع نع ىنايجلا لقن مث ۰ كلذ لع صوحالا ابأ عبات
 دعب نم هب لمعي لصأ وهو : لاق« هبیآ نع » طاقساب یمی « باوصلا ىلع صوحالا أ نع ددسم نع ثيدحلا
 « أطخلا فذحین ةدايزلا نود صقنلا ىف اذه نسحي امتاو : لاق « هيلع لومي ال أطخ ثيدحلا ىف عفو اذا ىراخبلا
 ال كلذک سيلو « ىراخبلا لمع نم هنأ هنم انظ نكسلا نبا ةياور ىف عقو ام ىلع ىنغلا دبع ملكت اعاو : ىئايجلا لاق
 نایفس داز ( ةفياحلا ىذب 2 ىنلا عم انكر هڵلوق هيبأ نم » هلوت تاءئاب یراخبلا نع هوور رثك الا نأ اي
 قيرط ىف تاقيملا نال . ةئيدملا تاقیم ريغ ناكم اذه ةفيلحلا وذو « ةكرشلا ىف تمدقت « ةماهت نم » هببآ نع ىروثلا
 ركي وبأ هب مزج اذك« هکسمو فئاطلا نيب قرع تاذ نم برقلاب هذهو « کم ىلا ماشلا نمو ةنيدملا نم بهاذلا
 نم مرعوجر دنع كلذ ناكو : اولاق ىوونلا ركذ اذكو روبثملا تاقيملا انآ یبباقل عقود « توقايو ىزاملا
 ةدش وهو ءاهلاو ةانثملا حتفب مهنا نم تلذب تيم « زاجحلا دالب نم ل و ام لک مسا ةماهتو . نام ةنس ف'اطلا
 مركذ ىف مرذعل ادبع اذه لاق ىناحصلا نأدك ( عوج سانلا باصآف ) لق . ءاوما ريغأ ليقو حيرلا دوكرو رحلا
 نما وباصأف سانلا ناعرس مدقتو ٠» ص وألا ىبأ ةءاود ىف ( اهنغو البا انيصأف ) هل . اویاصا ىتا متغلاو لبالا
 تايرخأ ق هلي ىلا ناكو ) لوف ٠ « مغو لبا بمن انيصاف د با وبأ دعب ةيئآلا ىروثلاةءاور ف عقوو < مال
 رکسعلا.انوص كلذ لعفي ي ناكو « سانلا رخآ ىف ه صوالا أ ةباور قو «یرخآ حج تايرخأ ( سانلا

 ىرابق مه ۵ ٩ جالو سم



۳ 
 ديصلاو حنابذلا باتک بإب

طقني نأ یش مپهدقآ ول 9 6 اظفحو
ش هتقفام ىلع موصرح ناكو « هود مهم فريعضلا ع

 هريس نم مزلدف ادب د

 نم ىنعي ( روذقلا اوبصنف اولجعف ) هلوق ٠ ءاي وفالا نم ادصق دعم رخأتي نم دوجول .افعضلا نوص ةقاسلا ماقم ىف

ف هوعضوو هومنغ ىذلا ا وحذف اولجمتساف . مج ناك ىذلا عوجلا
 ی ىببع نب دواد ةياور ىق عقوو « رودقلا 

وبصنو اوحنذف سانلا ناعرس نم سان قاطفاف د قورسم نب ديعس
ةكرشلا ىف مدقت دقو < مسقي نأ لبق مرودق ا

 نم 

 ىأ « رودقلا اولغأف ر ىروثلا ةياود قو « رودقلا اوبصنو اوحذو اولجمف , ةلاوع ىبأ نع كلا نب ىلع ةياور

 قاسو « لسم ىلع جرختسملا د یف مع ىبأ دنع ديعس نب ربع نع :دئاز ةياور فو « تاغ ىتح اهتمت رانلا اودقوأ

لا ىلع هلوأ مضب عقد ( مهلا هب ىنلا عفدف ) هلق ۰ « رودقلا اوبمنو اوحيذف مشوآ لجعف » اهدانسا لسم
 ءانب

دیمس نع ةدئاز ةياود ىف عقوو « مهلا لصو ةنأ ىنملاو « لوبجللا
 . قاربطلا هجرخأ « مهلا ىهتتاف » قورسم نب 

ابق ام غرفأو تبلق ىأ فاكلا نوكسو ةزمملا مضي ( تفك أف رودقلاب ماف ) هلوق
 ناكملا اذه ق فلتخا دقو « 

ذ لوالا امأؤ ؟ إل ما محللا فلتأ له ىناثلاو « ةقارالا ببس امهدحآ : نيئيث یف
 راد ىلا اوهتنا اوناك : ضايع لاة

ملا ةمينغلا لام نم لك ألا هيف زوج ال ىذلا لحم او مالسإلا
 كلذ زاوج لع ناو « ةمسةلا دعب الإ ةكرتم

 ةمسقلا لبق

 ردق ىلعو لادتعاب اهوذخأب مو « اهوبهتنا مهتوك كلذ ببس نأ لمت و : ناق « برا راد ىف اوماد ام وه ام ]

 نع بیلک نب مصاع قب رط نم دواد وبآ هجرخأ ام ىلا ريشب : كلذإ لدي أم رخآ ثيدح ىف عقو دقو : لات . ةجاملا

ناف انغ اوب ااف "بجو ةديدش ةعاجب سانلا باصأ د لاق راصفالا نم لجر نع ةبحص هلو هيبأ
 انرودق ناف . اهوبهت

 نا : لاق مث « بارثلاب محللا لمرب لمج مث «هسوقب انرودق انک از هسرف ىلع علي هللا لوسر ءاج ذا اهب لنتا

اجعتسا لجأ نم مبلماع ةثأ ىلع لدي اذهو .ها ةّتيلا نم لحأب تسيل ةببنلا
 حن لئاقلا لموع ايهدصق ضيقنب مهل

اا فالت] وه اع] رودقلا ةفارإ نم هب روماملا : ىووثلا لاقن ىقاثلا امأو . ثاريملا
 ملف محالا امأو « مهل ةيوقع قر

ی هنأ عم هفالتاب سآ هنا نظي الو « منغملا ىلا درو عمج هلآ ىلع لمح لب هوفاتي
 نم اذهو لاملا ةعاضإ نع ىب 

ج نم عقت مل هخبطب ةيائجلاف اضيأو « نيم اغلا لام
 مهنمو خيطي مل نم مهنم ناف ةمينذا قدحتسم عيم

 سمخلل نوقحتسلا

أ وأ ۾ رقرحأ مآ لقني لو : انلق منغلا ىلا محللا اولح مهن لقني مل ليق ناف
 دعا وةلا قفو ىلع هلي وات بجيف.هوفلت

مج هناف دواد نآ ثيدح هیاع درو . ها
رضي ال فىفاحصلا ةءهست كرتو دانسالا د

 « اسم طرش ىلع دانسالا لاجدو « 

اكمال هفالتإ محللا بیرتت نم مزاب ال لاقي الو
ع رجزلا ىف ةغلابلا ديرأ هنأب رعشي قایسلا نآل , لسغل اب هکرادع ن

 ن

 ناکف ریس دز مهتم دحاولا صخ ىذلا نآل ءرجز ديبك هيف نكي مل كلذ دمب هن عفتتي نأ ددصب ناك واف « لعفلا كلذ

ا مهتجاحو اهب مهولق قلعت عم ماع اهداسفإ
 ماع ام : لاقت بلملا دعبأو . رجزلا ىف غلبأ اه مو مشو اهي

 اک كلذل اراتخ ناك ی هناب بقعتو « هوحو ودع نو هدصقي نمل اضرع:م موقلا رخآ ىف هوکرتو اواجهتسا ما

 رودقلا ءافک اب عقلي هرمآ : ىليعامسالا لاتو . بیسل اب صنلا دودو عم نظلا ىلد لمحال ىنعم الو <« ريرقت مدقت

ك ءیشنآ كلع ال نم حبذ نأ لجأ نم نوكي نأ زوج
 ىلا اولجعت مبنآ لجأ نم نوكي نأ زوحي و « ایکذم نوكي ال هل

 اوقیسام لوانت نم عنملاب مهيقاعف ء سفال هئم جرو مسقي نأ لبق نم هقحتسپ نم ةمقب نود ءىثااب صاصتخالا

 هاهد یذلا دانا ريعبلا لك أ لع مل كلذك ناک ول هناب لوالا فيزو یا حجد مث « هلثم ةدواعم نع مهل ارجز هيلا

 لکراا مه نذاب مذا !pre مدحا
ف هيلع صن اک هل ةاكذ هيمر نأ عم . هیمر ىف

 . اصخلم ها بابلا ثيدح سفن ى



 ثيدحلا ٩۸(٥ ۱ 0 ۹۳۷
 هب همزلآ امع باوجلا نكميو « یحاضالا باوب أ رخاوأ ىف ىتأيس اي هيلع مجرتو لوالا ىنعملا ىلا ىراخبلا حنچ دقو

 فالخب ماضر ىلع مهتوكس لدف « هورفأف ةعامجاو لي ىنلا ةرضحي ىر ىارلا نوكإ ناب ريعبلا ةصق نم ىلبعامسالا

 ( ريعيب منا نم ةرشع لدعف مق مث ) هلوق ٠ لعأ هللاو « 5 رتفاف ءهعم نمو لب ىنلا یاب نأ لبق كتل وأ هعذام

 ملا ةسيفن وأ ةليلق تناك لبالا لعلف « كاذ ذا مثلا ةميق ناك اذه نأ ىلع لوح اذهو ) ةءاود ىف

 *ىز ديعبلا نأ نم ىحاضالا ىف ةدعاقلا كلذ فلاخمالو « هایش رشم ريعبلا ةميق تناك ثيحب ةلب زه وأ ةريثك تناك

 لمتحیف نيع ةعقا و تناکسف ةمسقلا هذه امأو « نيل دتعملا ريعبلاو ةاشلا ةمرق ىف بلاغلا وه كلذ نا « هايش عبس نع

 ان ممأ» هيف لاق ثيح محلا یف حيرص سم دنع راج ثيدحو ؛ منغلا نود لبالا ةسافن نم ركذ امل لیدعتلا نوكي نأ

 ثر دح امأو « ةرقبلاو ةفانلا ىلع قاطت ةندملاو « ةد ىف انم ةعبس لک رقبلاو لبالا ىف كرتشن نأ 6-0 هللا لوسر

 ىذمرتلا هنس « ةرشع ةئدبلا فو ةعسق ةرقبلا ىف ا:؟رتشاف ىضألا رض رفس ىف 2 ىنلا عم انك » سابع نا

 1 ام ةعبسإ ريعبلا نأ لصألا نأ اذه ین ررحتب ینلاو . اذه جدخ 4 عفار تیدح هدضهو نابح نآ هحح و

 ىذلا مث . كلذ ىف ةدراولا رابخألا عمت اذمو « كلذ بسحب کلا ريذتيف اهوحنو ةسافن نم ضراع ضرم

 نإ - لمتحيو « اهومنغ اوناک ىلا مغااو لبالا نم قيرأو خبط ام ادع ايف تعقو امأ ةروكذملا ةمسةلا نم ررظب

 ىلا ةصقلاو خبطلل عطق ناك هن وك. محلثا اف فاتآ سابع نبا اهزکذ ىتلا ةصقلا نوکت نأ - تددمن ةعفاولا تناك

 « همهس ىف تعقو نم اهخبطي مث مقتل منغلا ىلا تمض ارق قي رآ ايلف الثم احا ةايشلا تخيط حفار ثیدح یف

 ىأ لادلا ديدشتو نونا حتفب ( دنا ) هلوق ۰ لعأ هقاو « ةداما نع هال ةءيق طاطحنا ىف ةتنکلا وه اذه للو

 نوک ىف مهرذعل دیبع هين ( ةريسي لب مرقلا ىف ناكو ) هلوق ٠ ةموسقملا لبالا نم ىأ ( اپنم) هلوق ٠ ارفا بره

 4: | و اعم نآ مونکمال ةريثك لوي مم ناک ول لوق هن اف ۽ هل صحت ىلع او ردقب و ميعتأ "دن ىذلا ريعبلا

 ةفصا ىنالا نوكسيف ۰ ىرجأا ةديدش وأ ةريثك ىأ « ليخ میم نكي لود صو لا ىنأ ةباور ىف عقوو ٠ هوذخأبف

 هلوق . هليص# ىلع اوردقي مر ممتا ىأ ( مهايعأف هوبلطف ) هلوق ٠ نيتياورلا نيب امج ليخلا لصأل ال ليخلا ىف

 مآ هءاصأ یا ( ها هروخ ( هلوق . یارلا اذه مسا ىلع فؤأ مو یامرو هو دصق یآ ( لچر هيلا یرمان (

 حارش ضءإ لاق « لبالا هذه نأ د دعب نيتروكذملا ةيمشو یروثاا ةءاور ىف ( مثاربلا هذه نا ) هلوق . فقوف

 عمج ) ديا وأ ( هلوق : ةركذ هت وک نإ مسأ نم دافتسا ةيضءبلا نال < نم » ىنعم دیفت « ماللا و هذه: حیباصلا

 ةدح وا حتفب تديأ لاقي « ةرفن» ةلعف وأ ةملکب یا ةدبآب نالف ءاج لاقي « ةبيرغ ىأ ةدحولا سکو دلاب ةدبآ

 منم جیلع دن از هلوق . اشحوت احل نأ دارااو . تشحوت ىأ تدبأت لاقیو , ادوبأ رسكلا زوج و اهمضب دبأت

 اذه لثم اولعناف اذه اهنم لعف اف و صوحالا ىنأ ةياورىفو « ام باغ اف » ىروثلا ةياور ىف (اذکه هب اومدصاف

 ید ام لكأ زاوج هيفو , یاربطلا هجرخأ < هولكو كلذ هب اودنصاف » هيبأ نع قورسه نب ديعس نب ربع داز

 ةين ام دعإ هيف ثحبلا یاسو « اشحوتم را ایشو نوک نآ ط رشا « هدسج نه ناک عض وم ىأ ف حرج ما اب

 ناف ٠ لسرم هتروص اذهو « هللا لوسر اب د هتیاور ىف ىروألا نع قازرثا دبع داز ( یدج لاتو ) هلق . باوبأ

 لصالاب ناپ (۱)



 ديصلاو جابذلا باتک - ۲ ۱ د1

 نع ةبعش ةياور ىف « هدج نع كإذ لآن ةيابع نأ تاباورنا رثاس رهاظو ؛ لرةلا نامز كرد مل ةعافر نب ةيابه

 نآ ةياور قو « هللا لودر اب تلق لاق و انيأ ةيئالا دبع نب رمع ةياود قو « هلل لودر ی » لاق هنأ هدج

 ءاجرلاب رييعتلا فو « ىوارلا نم كش وه ( فاخن وأ وجزنا انإ ) لوق ۰ « هلا لوسراب تلق ١ صوحالا

 نوبح ال م ىلا ةراشإ فوخلابو « ةمينغلا وأ ةدامشلا ل ضف نم هتوجر ال ودملا ءاقل ىلع م مصرح لا ةراشإ

 كلذ فرع هما و <« مزجلاب « ادغ ودلا قلن اإ ١ صوحالا فآ ةياور ىف عقوو « ةتغب وذعلا مهياع مجم نآ

 lij د لسم ىلع جرختسملا ىف میم ىبأ دنع ىروألا نع نوراه نب ديزب ةياور ىفو « نئارقلاب وأ هلق درص نم راغ

 مضي ( ىدم انعم تسيلو ) هلوق ۰ ةمينغلا هدارم لعل و « ءاجرلا قلعتم فذح اذک « وجرت انإو ادغ ودعلا قلن

 دم عمج -روصقم فنخ  هلرأ ناوبما ىدم عطقت امال كلذب تيوس , نيكسلا یهو ةيئاتحت اهدمب لادلا نوكسإ ةب

 ودعلا اوقل اذا مهنأ هدارم نوكي نأ لت « ىد-م انعم تسيلو ردما ینا » هلوق نيب طبارلاو « هرع ىأ

 اووقتيل هنواك اي ام حیذ ىلا نوجاتح منا هدام نوكسي نأ لمحو < هن وذي ام مهنه اومنغي نأ ددصب اوراص

 نأ اوهركو < هن ومذیام مېعم ناكف مهيب لبالاو ملا ةمسق نم مد.ةت ام هديؤيو « هوقل اذا ودعلا ىلع هب

 نيكسلا ريغ حلا ىف ”ىرحي ىذلا نع لاسف ۰ هل ةام ةجاحلاو اهد كلذ رضي الثا مفویسب اوحذي

 ىف عقو دقو . فيسلا وهو ةيدملا ىنعم ىف ام ناكم] عم هوضو بصقلاو ةيدملا ىف رصحلا هجو اذهو « فيسلاو

 ؟ ( بصقلاب عیننفآ ) هلوق ۰ اووقتيل رطفل ىلا مدنق کل ىوقأ رطفلاو ادغ ودعلا وفال منا » اذه ريغ ثيدح

 : ضايع لاق . ربذلا ىف ءالا یرحب هبش , ةرثكب هبدو هلاسأ یا ( مدلا ا ( هلو . نيباب دعب هيف ثحبلا ای

 ؛بيرغ وهو عفرلا ینمع زبنلا : لقو یارلاب ىنشحلا رذ وبأ هركذو « ءارلاب تاياورلا ىف روهشملا وه اذه

 «اولک ف لالح وهف مدلا رنآ ام ریدقناو « اوكف » اهرخو ءادنبالاب عفر عضوم ىف ةلوصوم « ام» و

 اذ مهى امد و « ناکذ مالا ۳۹ ام لک » ىروألا نع قععا ىفأ ةاود ىف عقوو ٤ ةيطرش نرکت نأ لمتو

 ق ةظفللا هذه تقبلو « هيلع » هلوق فذحي لسم دنع وه اذكو . انه عفو اذکم ( هللا مما رکذو ) هلوق .ةفوصوم

 اذکه : لاق ذإ ىراخبا ف تسيل امآ مهوب « لسم حرش ه ىف یووللا مالكو « ةكرشثلا ف فنصلا دنع ثردحلا اذه

 ركذو ه هريغو دواد ىبأ ةياور ىف عقوو  هعم وأ هيلع هللا مسارکذ ىأ فرذع هيفو سم نم ىنعي ارلك خسنلا قوه

 یراخپآ نم اهرضحتسا ول ذا « دواد یال اهازع اضيأ یراخبلا نم حنابذلا ىف اهرب مل امل هتاكنف ها « هيلع هللا مسا

 قلعملاوةيمسقلاو داهنالا امهو نيرمآلا عوج نذالا قاع هلال« ةيمسلا طارتشا هيف اهركذب جیرصتلا نع لدع ام

 « بابلا لوأ ةيمسقلا طارتشا ىف حبلا مدقت دقو « امهدحأ ءافتناب ىئذي و امرعامتجاب الا هيف تکی ال نيئيش ىلع

 رفظااو نسلا سيل ىأ عفرلا زوي و « سيلب ءانثتسالا ىلع بصالاب ( رفظااو نسلا سيل ) هلوق . ابیرق اضيأ یتآیو

 نسلا ريغ د ديبع نب رع ةياور قو « رفظ وأ نس نكي ملام د صوحالا ىبأ ةباور ىف عقوو . ارج وأ احابم

 رذ ىبأ ريغ ةءاور ىف ( كلذ نع مندحأسو ) هلوق . « ارفظ وأ انس الإ » ىسيع نب دواد ةناور قو ؛ « رفظلاو

 ليبق « ةمينغ موق باصأ اذا باب » ىف جردم وأ عوفرملا ةلس نم ره لهو هيف ثحبلا یأایسو « كريخأسو و

 « مهدنع اهترهشل ةيناثلا ةمدقلا هنم تفذح سايق وه : ىواضيبلا لاق ( مظعف نسلا امأ ) هلوق ٠ ىحاضالا باتک

 ىف حالصلا نبا لاقو . اهيلع ءانثتسالا ةلالدل ةجيتنلا ىوطو « هب حلا لع ال مظع لكو ۰ مظمف نسلا امأ ريدقتلاو



 ثتيدحلا ۵4٩۸ ۱ ۹۹

 ىلءرصتقا كلذلف مظمل اب لصحت ال ةاكذلا نوک ررق دق ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىلع لدب اذه « طیسولا لكشم »

 نبأ مالک ىف عفو اذكو ٠ لقعي ىنعم مظعلاب حذلا نم عشلا لفتت نم ثحبإلا دعب رأ مو : لاق «« مظعف » هلوق

 داز اپ اهسيجنت نع متيم دقو مدلاب سجنت اباق ماظملاب اوذت ال ثيدحلا ىنعم : ىوونلا لاقو« . مالسلا دبع

 ررقت دقو , كلذك ام ءاجنتسالا نال ام عبذلا دعب ام ريرطت نك« ناك لاقب الو لمتحم وهو ؛ ها نجلا نم کناوخ

 « ”ىرحي ال هنأ مدنع ادوهمم ناك مظعلاب حیذلا نأ لع لدي اذه : « لکشلا : ف ىزوجلا نا لاتو . "یزج ال هنأ

 ادنتسم نرکی نأ حلصی ام ةفيذح ثيدح نم نيباب دعب ركذأسو : تاق . انه هيلا راشأو كلذ ىلع عراشلا مررقو

 همیت و حالصلا نا هلاق <« ,r هبثذلا نع per دقو رافک مو یا ( ةشيحلا یدف رفظلا امآو ( هلوق . تبث نإ كلذل

 ةروص ىلع وه سبل ىذلا قنخلا الإ ابلاغ هب عقيالو « ناويحلل بيذعت امم حييذلا نال امهنع یمن ليقو : یوونلا

 هنأب لو لا لیلعتلا ىلع ضرتعاو . اقنخ اهسفن قهزت ىتح رفظناب ةاشلا خاذم ىدت ةشبحلا نا :اولاق دقو ٠ عبذلا

 قحتليام امأو لصالاوه نيكسلاب يذلا ناب بيجأو « رافكلا هب حيذي امرئاسو نيكسلاب حيذاا عدتمال كلذك ناكول

 ءاضاو یتآہ۔ اک ابمشو نيكسلا ريغب غذا زاوج نع نولآسی اوناک مث نمو , افعضل هيبششتلا هيف ريدعي ىذلا وف اه

 لخدي ىذلا عونلا لع ثيدحلا اذه ىف رفظلا لمح ةنأ ىعفاشلا نع ةلمرح ةياور نم « قوبلل ةفرعملا » ف تدجو مث

 ناكل ام حيذ ولف ةتباث یهو اماف. ةعزتنم تناك اذا ا.م ىكذي امنا نسلا نأ ثيدحلا ف لوقعم : لاقف روجبلا ىف

 ةلصفنملا نسل اب هزاوج نم ةيفنحلا نع لقت ام فالخم اذهو ةعزنتملا نسلا نسلاب دارملا نأ ىلع لدف ىنعي « ةقئخنم

 وه ىذلا رفظلا هب دارأ هنأ رهاظلا نكل « نسلا ىف لاق ام هيف لاقل ناسؤالا رفظ هب دارملا ناكولف رفظلا امأو : لاق

 ىف فرصتلا مرح مدقت ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا قو . قتلا یم ىف نوكيف ىرفيال وهو ةشبحلا دالب نم بيط

 كرت ىف ىتح مب ىنا مال ةباحصلا دايقنا هيفو « اهلا جایتحالا عفو ولو تلق ولو نذإ ريغ نم ةكرتشملا لاومالا

 «ةيع شل ةحاصلا تبلغ اذا اهوح و ةعفنم فالت] هيف ام ةيعرلا ةبوقع مامالل نأ هيذو . ةديدشلا ةجاحلا هيلا مجام

 نه شحوت ام نأو « ةدح ىلع ابنم ءىش لك ةمسق ظرتشي الو « مو قلا و ليدعتلا امن زو ةميئغلا ةمسق ناو

 رقع زاوجو ءال مأ ادیدح ناك ءاوس دوصقلا لبصح امب خذلا زاوجو « سكملابو شوتا مكح ىطعي سن أملا

 تاف بيصأ اذاف اعذم هنا زجأ عيمج نوكيو ىذالا نم شحواملاو ىربلا ديصلاك هحذ نع زج نمل دانلا ناودملا

 اهمد ءاقبل ةتيلا م رعت نأ ىلع هيبنتلا هيفو . اعامجإ رحنلا وأ حيذلاب الا حابب الف هيلع رودقلا امأ « لح ةباصالا نم

 رفظلاو نسلا نيب ةيفنحلا قرفو ء اسجتتم وأ ناك ارهاط الصفنم وأ ناك الصم رفظلاو نسلاب حيذلا عنم هيفو . ايف

 « رجلا ىنعم ف لصفنملاو قنلا ىنعم ىف یصب لصتملا نأب اوقرفو « نيلصفنملاب هوزاجأو امهب عنملا اوصغن نيلصتملا

 امأ » هلوقل اقلطم مظملاب حيذلا عنم ىلع موق هب لدتساو : لاق مث نيلصتملا ىلع ثيدحلا لمح ديعلا قيقد نبا مزجو

 عبرأ ةلأسملا هذه ىف كلام نع ءاج دقو « هتلع مومعب معي مكحلاو ءامظع ةنوکل هب حبذلا عنم للغف » مظعف نساا

 زاوجلا یواحطا یکحو « رذنملا نبا اهاکح اقلطم ام زوجم اپمبار اقلطم نسلا نود مظعلاب زر اهثلاث تايلور

 همومع نكما ۽ دواد وبا هجرخأ « تنش اع مدلا "ما » متاح نإ یدع ثيدح ىف هلوقب اوجتحاو . موق نع اقاطم

 مومعب هبهذمل جتحاف زخآ اة رط یواحطلا كلو < نیئیدم اب المع عفار ثيدح یف احصع دراولا یہ اب صوصخم

 ريغ ىفو ققحم ريغ نيعوزاملا ىف هنکا « مومعلا اذه صيصخت ینعتقب عقار تبدح ىف ءاننتسالا و : لاق یدع ثيدح



 ديصلاو حئابذلا باتک - ۲ ۱ ۱ ۳۰

 رجح نم ةلقتسملا ةلآلا هبشي نيعورتملابو قنؤلا هبشب نیلصتلاب بذلاف اضيأو « رظنا ثيح نم ققح نيعوذألا
 لعا هللاو ۰ بشحو

 مانصألاو بّصُتلا ىلع ما ذام صا - 15

 ىنريخأ لاق ٌةبقع ؛نب یموم ار راتخلا نبا یتمی-ززملا دبع انث دح دسأ نب ىلعم شرم - ٩

 لبق كاذو حد لفسأب لیفت نب ورع نب ديز یا هنأ هب هلا كور نع ثدحم هلا دبع م هيأ لاس

 م ¢ ام هلک اب نأ ین ¢ محل ةرفس قو هلا لوف هيلإ م دقف 1 ”ىحولا 22 للا رلوسر ىلع لز نآ

e 1 2 eهيلع هللا مسا رک ذ ام الإ لك آ الو « ی اصنأ ىلع نوح ذت ام لک 1ال ین : لاق  » 

 یشاک ةراجح یهو ؛ باصن الا دحاو هحتفب و هلوأ مزعإ بصنخلا ) مانصالاو بصزلا ىلع خف ام باب ( هلوق

 فمع مانصالا فاعمف اذه لا « هللا نود نم دعا م بصذلا ليقو 5 مازصالا مساب الع جد تديلا لوح بصمت

 لدفن ن ور ن دز ةصق ی رع نا ثيدح هيف ركذ 5 بايلا رو دو قئاللا وهو روهشملا وه لوالاو  یریسمت

 لوسد هيلا مدقف د رك الا عقو هنأ وهو , بقانلا رخارآ ىف ىتلا ةاورلا ىف عقو ام ريظن فالتخالا نم هيف عقوو

 موقلا نأب فالتخالا اذه نيب ريذملا نبا حجو « ةرفس لع هللا لوسر ىلا مدقف » ىنمميشكللو «ةرفس لب هللا

 لع مذ « هل ىبلا لوق ساپ هک ۱۷
 ¢ ۳۹ مسا

 ایض لاك لا نایفس نب بدنج نم سيق نيد وألا نع ةناوع وبآ اح ةببک او حا ۰

 ےک ىدلا مآر فرصنا الف « ةالصلا لبق مایا اوحنذ دق سانأ اذاف « موی تاذ ةاحضأ مع هلا لوسر مم
 انیلص ىتح مذب مل ناک نمو «یرخآ اهماكم ”يذياف ةالصلا لبق ممذ نم : لاقف ةالصلا لبق اوعذ دق مهنأ 2 ی ت ت ۰

 « هلا مسا ىلع ع ذيلف

 ةالص لبق ايادضلا خذ ق هللا دمع نب يدنج ثيدح هيف رکذ ۽ هللا منا ىلع حيذيلف 2 ىثلا لوق باب ( هلوق

 ةيمسنلاب مالا هب دارا وأ « ذثنیح ةحبذلا ىف نذالا هب دارا نوكي نأ لمتحي وهو رركذملا ظفللا هيفو ٠ ديعلا
 ىلع ريذملا نا هب لدخمآ دقو . ىلاعل أ ءأق نآ یحاضالا باتک ىف قوتسم ثيدحلا حرش ناش é ةد لإ لع

 لوسر عم انرحضو ةاورلا هذه ل عفو و . ىلاعت هللا ءاش نا كانه هرب رفق قأيو ۱ یمااا نود دماعلا ةا طارتشا

 ةصخالا ین هلوأ حب 6 ةاضأ لپ هللا

 ديدحلاو ةورااو بقا نم مفا رپنآ ام بصل ۸
 ۳م ہک 5 8

 نب ربعك نبا عع عفان نع » هلا دیبع نع رمتعم ان دح ی دقللا ركب ىبأ نب د اشو - ۰



 6۵۰۳ - ۵۵۰۱ ثيدحلا
۳1 

 0 وم اهون نم زاشب ترصباف « مس انغ یعرب تناك مهل ةةيراج تا هرخأ مابا "نأ ۳۳ نبا رب كلام

 اسي نم هلا لسرأ ىح وأ « هأسأف لب ىنلا ینآ “تح اولكأت ال : هلهأل لاقف . هب اهحذف ارحح ترسكف

 » املك أب ب ىبنلا ماف - هيلا تسب وأ - قلب الا ین

نأ هلا عن ربخآ الس یب نم لج ر نع فان نع برج ان دح یوم اشو - ۲
 بمكل ةيراج 

ف أرجح ترسكف «رةاشب تییصاف , علسب وهو قوسلاب ىذلا لیبل هل انآ یعر كلام نا
 اورک ذف «هباهتمذ

 « ابلك أب مثرمأت ی "یببل

 وج نع “افر نب “باع نعد قورس نیردیعس نع بش نع ىبأ ىنريبخأ ادب اشم - ۳

 امأ "نسلاو رفظلا سيل "لكن هلا سا رک ذو ملا رپ ام : لاقف . ید ال سوا « هللا لوسراپ : لاق هنأ

 « شح ولا دباوأك تدباوأ لبوالا هذه "نإ : لاقف « بخ ريم كنو ٠ مظف ؛رسلاامآو « ةشّيحلا ین لا

 « اذكه هب اومتصاف اهنم کیلغ اف

لیقو , شیبآ رجح ةورملاو ؛ لا_أ ىأ هنأ ( هذحلاو ةورملاو بصقلا نم مدلا سا ام باب ) هلوق
 یذلاوه 

 بيبح نب بيبح ةءاور ىف ناف ٠ عفار ثيدح قرط ضعب ىن درو ام ىلا اهركذب فئصملا راشآو . رانلا هنم حدقب

 حيذنأ » ةيابع نع ماس”ىبأنب ثيل ةاود فو ؟ « ةورلاو بصقا اب حيذتفأ » ىلا ربطلا دنع قورسم نب ديعس نع

خآ ثيد ىف ةورملاب يذلا ركذ عقوو ۰ اصعلا ةقشو ةورملاب
 قب رط نم هجام ناو یذمرتلاو یاسنلاو دمحأ هجر

مبلكأب لب ىلا ماف « ةورعب نيبنرأ تحيذ » لاق نیص نب دم نع ةياود قو ؛ ناوفص نب دم نع یمشلا
 » ا

 نار طلا جرغأو ؛ عملا و نابح نبا هحمصو
 یرف ءیش لكب اوعذا » هعفر ةفيذح ثيدح نم « طسوألا و ىف

نب هللا دبع هدنس قو « رفظلاو نسلا الخ ام جادوألا
ةمامأ ىبأ ثيدح نم دهاش هلو , هيف فلتتع شارخ 

 5 هوحن 

 عیذنفآ 0 رك ذ نم ريغ باور ىف رهشألاو
 تسيلو » هلوق نم ديدحلا اماو ؟ ۳ بصقلاب

 ةراشا هيف ناف « ىدم انعم

لع صيصنتلا هيفو كلام نب بمک ت يدح بابلا ىف ركذ كلذلو ٠ ةورملا
 نبا وه ( رمتعم ( هلوق : رجحلاب حذلا ى

الا» ف ىرملا مزج (كلام نإ بعكن با حس عفان نع) ِهْلوُو  یرمملا رع نبأ وه هلا ديبعو یمیتلا ناجاس
 «فارط

 اذه ىف فلتخا دقو « بمک ن نحرلا دبع هنأ حجرتي ىذلا نأو « ةلاكولا ىف هيفام قبس دقو « بعك نب هقا دبع هنأب

 نيسلا حتفب (علسب) هلوق . امسا ىلع فقأ مل (محل ةيراج نأ ) هل . هدعب ىذلا بابلا ىف هنيب أس اک عفان ىلع ثيدحلا

بج : ةلمبم هرخآو ابحتف کحو ماللا نوكسو ةلمبملا
ةياور ىف ( ةاشب ترصب أف ) هلوق ٠ ةنيدلاب فورعم ل

 ىبأ ريغ 

 ىف ( هب احذف ) هلوق . « امنوم » لمتسلاو ىسخرسلا اور ىف ( اتوم ) هلوق ٠ « اپمنغ نم ةاش تبيصأف , رذ

 هلوق . ىوارلا نم كش وه ( هيلا لسدآ ىح وأ ) هلوق . « ةب » رذ فآ ريغل طقسو « اهتکذف » ینپمشکلا ةياور

نع هيبأ نع نادبع هب مزج اذگم ( قورسم ن ديعس نغ )
 قآ ىلع رک أ ,ةبعش نع ددنغ ةاور ىف عقوو « ةبعش 



 دیصآ و جابذلا باتک - ۲ 1۲
 نيبق ردنغ نع دعا هجرخأو « یاسنلا هچ رخآ ۾ هند یررثلا یم نايف هب قدح و قورسم نإ دیعس نم هتععس
 : تلق . « ريميب هاشلا نم ارشع لمچو و هلوق وه قورسع نب ديعس نم هل هعامس ىف ةبيش كدا ناك ىذلا ردقلا نأ
 وهذا « ريعباأب هایش رشعلا لیدمت ةصق ادع ام ىلع هذه ةيعش ةبا.«ر نم تب دا نم يراخيلا رصتقا ةتكذاا هذهلو
 نع » رذ یا ريغ ةياور ىف ( ةءافر نب ةءابع نع ) هلوق . اببرق ثردحلا حام تمدقت دقو ؛ عامسأ نم قتلا
 نع ثيدحلا ناكا اهرهاظب ذأ ولو هدج ىلا ةيا ورلا هذه ىف بساف ةعافر هوبأو ةيابع دج عقارو « عفار نب ةيابع
 ليعامسالا هجرخأ دقو , راصتخا هبق « هسبخل ريمإ دلو و ةءاورلا هذه ىف هلوقو « كلذك سيل: عفار دلاو جدخ
 سا ممل لجر هامرف « هل اوعسف اهئم ريعب دن و و ظفلب ةيعش نع ذاعم قبرط نم

 ةمآلاو ةأرلا ةحي ذ ساپ - ٩
 نا ا هيبأ نع كلام ی بک نا نع ما نع نا دع نع ةدبع نوا 2و دم اشم بس 6و۰ £

 الجر م هنأ مفان ان دح : ”ثيالا لاقو . اهذك أب آف « كلذ نع هم ئ لئسف « رجع ةاغ تحبذ ةأرسا
 اذهب . . بمکل ةيراج "نأ هب "ىلا نع هللا دبع یخ راصنألا نم

 وأ دعس نب ذاعم نع راصنألا نم لجر نع منال نع قام ىنثدح لاق لیمام) شرم - 0
 اهنکرداف «اهنم اش تییصاف اسب ان ىعرت تناك كلام نب ربما ةيراج نا » هربخأ = ذاعم نيأدعس
 « اهواك : لاقف هب “ىبلا لئسف « رجح اهتحتذف

 كلام نع کلا دبع نب دمع لقن دقو ۰ كلذ عنم نم ىلع درلا ىلا ريشإ أك ( ةأرملاو ةمآلا ةحيبذ باب ) هلوق
 حيك داسإ روصنم نب ديعس دنع و « ةيحضالا ةأرملا جف هركي ةيعفاشلل هجو فو. هزاوج « ةودملا » قو . هتهارك
 . رولا لوق وهو « ةيمسقلا ظفحو ةحيبذلا قاطأ اذا ساب ال : ىصااو ةأراا ةحيبذ ىف لاق هنأ ىمخألا ميهاربا نع
 نب هللا دیبع نع هتیاود ىلع ىرصبلا ىميتلا نابلس نب رمتعم قفاو ىفوكساا الکل نابلس نبا وه ( ةدبع ) هلۆق
 مدقت اذکو: تلق . « راصنالا نم الجر نأ عفان نع » لاقف هللا ديبع نع ءا.در امهريغ نأ یلمقرادلا ركذو « رع
 نم ىليعامسالا هلصوو « عفا نع ثيألا ةياور نم انه هقلع اذكو ٠ عفان نع ةيريوج ةياور نم هلرق ىذلا بابلا ىف
 موق ةداجلا كلو« هبشأ وهو «عفان نع قحا نب دم لاق اذك ود ىنطةرادلا لات هب تالا نع سل وب نب دحأ ةياور
 نعراطعلا دواد نه راطعلا مو>ىم لاق !ذكو « ربع نبا نع عفان نع ديعس نب ىح نع لاقن نوراه رب ديزي مرنم
 لفغأو « باوسل اب هبشأو هو حفان نع هلسرآ نم مهنمو : لاق . كلذمك هوور ممآ مريغ نع ىنطقرادلا ركذو « عفان
 ذاعم نب دعس وأ دعس نب ذاعم نع راصنالا نم لجر نع عفا: نع كلام ةيا ور نم بابلا رخاوأ ىراخيلا هركذام
 لاور « نسحلا نب دم مهنم 5 كلام نع ةءامج ثیدح نم كلذك هل «تاطوااد ىف هدروأ دقو < بکس ةيراج نا 95

 نع نوقايلا لاقو ۰ كلذ دم درفت لا راثأو ؛ ذامم نب دعس وأ دعس نب ذاعم راصأالا نم لجر نع هتياور ىف
 بهو نبا هجرخأو : لاق ةءاملاك هب رط نم هجرخأ بهو نبأ مهمو ؛ ذا نب دعس وأ دعس نب ذاعم نع لجر
 « كلام نب بعكل ةيراج نأ راصنالا نم لجر نم عفان نع معلا لهأ نم هريغو كلام ینربخآ» لاقف أطوملا ريغ ق
 لمحو ثيللا دارأ بهو نبا نوك نأ لمتحيف ريغ نع امأ و « كلام نع ينعي أطوملا ىف ام با و ملا : لاقو هركذف



 ۳۳ 6۵۰ 5 كثيدحلا

 ینا رع نباو ىعبات بک نا نال ىعبات نع یبا ةياور هيف : لاف نیا نا برغأو « هتياور ىلع كلام ةياور
 هنع هلمش كلذب ريع نا ثدح بعك نبا نأ اف اعاو هنع هاور ربع نبا نأ هقرط نم ءىش ف سيل نکل : تلف

 ةذاش الآ مدقت دقو « بعك نبا ركذي مو وب ىنلا نع اهيف اهوار لاقف سمع نبا نع اه ىلا ةياورلا اماو « عفان

 « لودع ميلكةباحصلا نآل حدقيال ذاعم نب دمع وأ نعي نب ذاعم ىف ىوارلا نم كدلا ىنامركسلا لاقو . مع هقاو

 (ةيداج) هلوق . الصأ هل نأ ىرخآلا قب_طلاب نیبت دفنا الإ رخلا ةع ىف حدقب مسي ل ىذلا ىوارلا نکا « لاق اكوهو
 ىهو ةفص هتباور ىف داز نم لوقب ذخؤيف « مآ ملل ةأرما , ىرخالا ةباورلا ىف هلوق ىفاني ال « ةمأ ١ ظفا قو
 «ًاطولا » ىف كلام نع ىسيع نب نعم ةياور ىف عقوو « اهنکذف » ىنييمشكلا ةياود ىف ( اهتحذف ) هلوق . ةمأ ابنوک
 هربخأف جلب ىناا ىتأف هب اهتحذف ارجح ترسكق د ثيللا ةيارد ىف ( عقلي ىنلا لئسف ) هلوق . رجح اهتاكذ تكردأف
 ثيدملا فو .لعأ هاو كشلا ىلع هيف رمع نب هللا دیبع ةباور نم مدقت دقو « يب ىنلل اورکذف عفان نع ةيديوج ةياور نم هلبق ىذلا بابلا ىف قبس دقو « كلذ نع لِي ىنلا لأس ىذلا نیبعآ هتباور نم دافتسیف « اهولک : لات
 نذإ ريغب عدولاک نیما فرصت زارج هيفو . ةنايخلا ليلد هيلع رهظب ىد هيلع نماثا اف نيمالا ریچ الا قيدصت

 ریضب ةاش ىهارلا بذ اذا : مساقلا نبا لاقو ؛ ةلاكولا باتک ىف كاذب فاصملا ةمجرت تمدقق دقو « ةحاصملاب كلاملا

 لا بحاصل ةمأ تناك ةيراجلا ناب بقعن و ؛ ثيدحلا اذه رهاظ ىلع نمضي مل تواا اهلع تيشخ لاقو كلاملا نذآ
 یزنآ ول اذكو « اهثيمضت دارآ هنأ ثيدحلا ىف لقنب لف کدام ريغ نوك# نأ ردقن ىلعو ۰ اهنيمضت روصتي الف

 ۱ باتک ىف ىراخبلا أموأ دقو . لامل حالص نم هال نمضي ال مساقلا نبا لاق ۰ یکلبق نذا ريغب الخ ثانالا ىلع
 کلام نذإ ديغإ جیذام لكأ زاوج همفو « كلذ نا مد دقو « حالصالا دصقب زا وا مدق ثسح هةةفاوم ىلا ةلاكولا

 ۰ لهأو قخا لوق وهو « حتابذلا باتكر خاوأ ىف ىتأيس اك ةمركءو سواط كلذ ىف فلاخو « عیاذلا نی ولو
 دقو رودقلا ءافک إ سالا ىف جدخ نب عيفار كثي لوح روكذملا باپاا ىف دررآ هنال یراخپاا حج هیلاو ۰ رهاظلا

 هيبأ نه بيلكن ب مصاع قيرط نم یوق دنسب دراد وأو دجآ هجرخأ اع و « بایلا تیدح ضروعو ؛ هيف ام قبس

 مل ولف « یراسالا اهومعطأ د لاق هنکل اهلك أ نه ب ین عنتماف اہ حاس نذإ ريعب ةأرملا امعذ ىلا ةاشلا ةصق ف

 ةريغص وأ ةريبك ةمأ وأ ةرح تناك ءاوس ةأرملا هتحذام لك أ زاوج هيفو . ىراسألا اهءاعطاب ىمأ ام ةيكذ نكست
 وهو , ىفاعلا كلذ ىلع صن « لصفتسي مو هتحيذ ام لك اب أ ےب ةنآل « رهاط ريغ وأ ارهاط ةيب اتك وأ ةيلسم

 بابلل ردص ىف مدقت دقو «رورجلا لوق

 رفظلاو مظَملاو نسلاب کذب ال سس - ۰

 "ینلا لاق » لاق جدخ نب عفار نع افر نب یاب نع هيبأ نع "نایفس اید 0 اشم — 0

 ¢ رفظلاو ۳ الإ مالا ربمآ ام ينمي - لك: هيك

 ىف امهتكل و رفظلا كلذكو صاح مظع نسلا : ىنامزكلا لاق ( رفظاو مظعلاو نسلاب کم ال باب ) هلوق
 ىلع صاخلا مث صاخلا ىلع ماعلا فطع نم مظملا ركذف لوالا لعو ؛ ءایطالا دنع اذک و « نيمظعب اسيل فرعلا

 مجرت : ىنامركلا لاق « ىروألا وه نايفسو , هثحابم تمدقت دقو جدخ نب عفار ثيد» نم افرط هيف ركذ « ماعلا

 ىرابلا جف ه ٩ ج۰ - ۲ ۱

۰ 
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 هنمضتن ام ىلا ةراشالا ىف ةتداع ىلع شام اذه یف یداخملاو : تاق . هنم لب هکح نگار ثيدحلا ىف هرکذب 1 مظملاب

 . ثيدحلا سفن ىف ةروهشم ةئباث اهناكل انه یک ذت مل ةلجا هذه تناك ناو « مظعف نساا امآ د هيف ناف « ثيدحلالصأ

 ىروألا نع هاور نم دحأ دنع مرا مو ,عيمجا دنع اذك (رفظلاو نساا الأ مدلارهتأ ام ىنعي لك ل یا لاق) هلوق

 هجرخآ دقو « انعم اذه ًامالك لات یوارلا نأك « ريسفت , یی » ظفل و لك الاب سا لمف « لک » و « ظفللا اذ

 الب] سانلا باصأن ةفيلحلا ىذي 2 ىذلا عم نیک » ظفلب هيف ىراخيلا خيش ةصيبق نع یدنغابلا قيرط نم قهبلا

 . هتلك اش لبق نم حذف ةئيدملاب یدرت اغاز نا مث : ةيابع لاق و هرخآ ىف دازو هوحنب ثيدحلا ركذو لاق « ایغو

 ال وطم ىر رألا نع ناطقلا يع قیرط نم ليلق دعب ثيدحلا قاس و « نيمهردي اريشع ر< نأ هئم ذخأف

 مموحنو ربارعألا ةحيبذ صاب - ۱

۳ e ۷دی را ماشه نع یندلا صفح نب ”ةماسأ انثدح ا دیش ن دمع اشو  

 هيلع هللا مسا ركض ذأ ىردنال محلاتی اموق نإ : إب "ول اولاق موق "نأ امل ٹا ضر لا نعد

 ینسنلا دنع وه اذک و واولا لدب ءارلاب ینیهشکلاو واولاب رک أل اذک ( م وغو بارعألا ةحيبذ باب ) هلوق

خبلا دزي مل خيش وه (یدلا صفح ن ةءاسأ ) هلوق هجو لکسا و
 « دانسالا اذه ىف ام ىلع هفيرعت ىف خيراتلا ف ىرا

. رغصم ةانثملاو فاقلاب ةيتق ىبأ نب مهاربإ نب ىحي اضيأ هنع یرر هنأ هريغ ركذو
 اذه ةءاساب یراخبلا جتح لو 

 هني أس م هريغو ىرافطلا ةياور نم ثيدحلا اذه جرخا دق هن ال
 نب ىلع وه ( ىدرواردلا نع ىلغ هعبات ) هلوق ۱

 « تاب اتلا ىف یراخبلا هل جرج ااو , دم نب زيزعلا دبع وه یدرواردلاو ىراخبلا خيش یبدلا ن هللا ديع

اسأ هاور اک هوفم ةورع نب ماشه نع هاود ىدرواردلا نأ یراخبلا دارمو
 ىليعام الا هجرخآ دقو « صفح نب ةم

 هعفر ىف ةورع نب ماشه نع ینعی (ىوافطلاو دلاخ وبأ هعبات و) هلوق + ىدرراردلا نع دیح نب بوقعي قبرظ نم

 هبقع لاقو ددحوتلا باک ىف فاصملا هنع امباصو دقف  رحآلا نأبح نب ناياس وهو - دلاخ ىبأ ةياور اماف ءاضيأ

و یدرواردلاو نمحرلا درع نب دمع هعباتو و
 دقف نمجرلا ديع ن دی وهو يوافطلا ةياور امأو « صفح ن ةماسأ

الس هيبأ نع ماشه نع هاورف كلام مهفلاغو 6 عويبلا باک ىف فئضاا هنع ابلصو
 لات ¢ ةشئاع هيف سيل 

نب ميحرلا دبع هاور : «للعلا» ىف ىطقرادلا
مش نب رضنلاو عرولا نب رضاعو نایلس 

 الوصوم ماشه نع نورخآو لي

يع ناو سادا ا هلاسرا ىلع کلام قفاوو 6 ماده نع السم كلام هاورو
 هبشآ وهو« ماشه نع ناطقلاو ةئي

ولا ديع نع هاور بلاط ىبأ نب ىح نأ اضيأ رکذو« باوصا اب
 ةياور : تلق . الوصوم كلام نع ءاطع نب باه

دنع رضاع ةياورو یاسا دنع رضنلا ةياورو هچام نا دنع يحرلا ديع
 ةياور نم قمجلا هجرخآ دقو « دواد ىنأ 

 مح هلاسراو هلصو ىف فاتخا اذا ثيدحلا نأ ىراخيلا عيفص نم دافتسيو » السرم ماشه نع نوع نب ضعج

 ىوقت ةنيرقب فتح نأ رخآلاو , هلسرأ نم لع هلصو ل .رم ددع ديزي نأ امهد>أ : نيطرشب لصاول
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 هلصو نم لف رامش] كلذ ىف « اهنع ذخالاب روهشم ةدأاع نع ةباورلاب فورءب ةورع نال ‹ ةلوصوملا ةياورلا

 طبضلا لهأ نم هيواد نوكي نأ حیحصلا ىف طرتشا ناو هنأ اضيأ همینص نم ذخؤيو . هلسرأ نم نود ماشه نع

 كلذ روصقلا كلذ ربا هلدم وه نم را كلذ »اور ىلع هما و و كلذ نه روصق یوارلا ىف ناك نإ ةنأ ناقتالاو

 لوسر لئس د كلام ةاور ىف عقوو « مهلييعت ىلع فقأ | ( عقب ینا اولاق اموق نآ) هلوق ۰ هطرش ىلع ثيدحلا حصو

 نع ليش نب رضنلا ةياود فو « نامحلب انوتأي م دلاع ىبأ ةياور ىف ( محلب انثوتأب اموق نا ) هلق ٠ ملي هلل

 ( هيلع هللا مما ركذأ ىردن ال ) هلوق ۰ « ةيدابلا نم » كلام ةياود ىفو « بارعالا نم اسان نا » قاسنلا دنع ماشه

 ال دلا ىبأ ةياور ىفو « اورکذا , عوبیلا ىف ةيضاملا ىوافطلا ةياور قو « لوبجملل ءانبلا ىلع لاذلا مضب انه اذک

 یف ( اواكو متنآ هيلع اومس) و . ؟ « اهتم لک انف ءاوركذي | مآ د هتیاور ىف دواد وبأ داز « نورکذی یردن

 تلات ) هلوق ٠ « مته دلاخ وبأ داز « هلل مما اورک ذا د دلا ىفأو رضنلا ةياور فو « هقا اوم و ىوافطلا ةباور

 « اماوقأ ه هلوقل ةفص تعقوو اهريخ مدق ةبسا ةلج یهو < مدع ثيدح » ظفل قو (رفگلاب دبع شيد !وناكو

 « رفکب » ظفل قو ( رفکلاب ) هلوق . « محلب اننوتأي » هلوف وهو لوالا ربا دعب اینا اربخ نوک نأ لمتحو

 دقو « مالسالا لوآ ىف كلذو ٠ هرخآ ىف كلام داز ,ةيلهاجي » دواد نأ ةياود قو « كرشب د دلاع یآ ةباور قو
 ( هيلع هللا مسا ركذي مل ام لک أت الو ) ىلاعت هلوق لوزن لبق ناک با وج لا اذه نأ اوهعزف موق ةدابزلا هنپب قامت

 نأ ىلع لدف لكألا دنع ةيمسقلاب هيف رمآ هنال هدريام هسفن ثيدحلا فو « فيعض قلعت. وهو : را دبع نبا لاق

 ترج ةصقلا هذه نأو ةيكم مامنألا نأ ىلع اوقفتا دقف اضيأو « لك ألا دنع ةيمسنلاب الاب تاز تناك ةیالا

 ماما اودهتجا و هتياور ىف ةلييع نيا دازو . ةنيدملا لمأ ةيداب م ثردحلا ىف مولا راشلا بارعالا نآو , ةنيدملاب

 هتياور نك ةقث ةنييع ناو« ثيدحلا اذه ىف ةيرغ ةدايزلا هذهو ءاوحذ نيد اس مآ لع موفلح ىأ ءارلكو

 هلاجرو  اهوحذ مهنأ میناعآ اودهتجا » لاق نكل هوحن ديعس ىلأ ثيدح نم ىئاربطلا جرخأ ممن ٠ ةلسرم هذه
 نجو نامحلب اٺن وتاب بيراعأ : !ولاتف اب هللا لور ةباحصلا نم تمان لأ » : « لكشملا » ف یواحطلاو « تاقث

 مل اذع دقف هنع تكس امو « هنع اوكسمأف يلع هللا مرح اماورظنا : لاق « مهمالسا هنكام ىردن ام نسو

 ال ةحيبذلا ىلع ةيمسقلا نأ ىف لصأ ثيدحلا اذه : بلوملا لاق « هبلع هللا مسا اوركذا « ایس كبر ناکامو « هنع

 تبان ايلف , اضرف تسيل لك الا ىلع ةيمسقلا نأ ىلع ا ومجأ دقو . لاح لك لع تطرتشال ةبجاو تناك ول ذا « بحت

 ىدع ثيدح ىف مالا نأ ىلع اذه لدو ٠ ضرفلا نع بونت ال ةئسلا نال ةنس اهنأ ىلع لد حبذلا ىلع ةيمسقلا نع

 حلاو ديصلا مأ مس ینلا امملمف ةيلهاجلا بمذم ىلع ناديصإ اناك امهنأ لجأ نم هزنتلا ىلع لوح ةءلعث ىفأو

 ٠ حئابذلا هذه نع اولأس نيذلا امأ و « نالبقتسي ابف رومالا لكأب اذخأمل و ؛ كلذ نم ةهش امقاوب الثا هب ودنمو هضرف

 نبا لاقو ٠ هيف لحلا لصأب مهفرمف « لك الاب ذخالا ىلع ةردق هيف سيل مهريغل عقيو عقو دق ىمأ نع !ولأس مناف

 هالوت خذ ىلع ةيم لا امأو : نیا نيا لاق « ىوونلا مزج كلذب و « لک الا دنع انه ةيمستلاب دار نآ لمتحم : نيتلا

 مكتيمست نأ ديرب نأ لمتحو ء!مفالخ نيبت اذا ةحصاا ريغ لعل محي امتاو « هيف مباع فیلکت الف مهلعریغ نم م ريغ
 هنم دافتسيو . یمس اذا هتحيبذ حصت نم جیاذلا ناک اذا ال مآ هيلع هئا مما ركذأ اوملعت ملام لك أ اهب نوحیبتسن نالا
 «ةيمستلا اوفرع مهنآ بلاذلا نا ,نیلس1۱ بارعأ هذ ام اذکو , ةحصلا ىلع لو نيل لا قاوسأ ىف دجوب ام لک نأ
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 ره
 لک ق هب ني ال لسلا نال , یھ هنأ ىلع لمح و لكؤي لسلا هحگذأم نآ هيف : لاق سا ديع نا مرج ری الا اذمو

 ةديبذلا ىلع طرش ريغ ةيمسزلا نأ لع ليلد هو : لا ىباطخلا اذه سعو ٠ كلذ فال نييك ىح ريخلا الا ءىش

 تعقو له معي لف خیذا سفن ىف كشلا ضرع ول اک « هيف كوکشلا سالاب ةحيبذلا حیفس مل اطرش تناك ول اال

 لبق هنأک «اولکو متن اومسف » هيف باوجلا حقو ثيح ثيدحلا قايس نم ردابتملا وه اذهو ءال وأ ةيتعلا ةاكذاا

 : يبطا هيلع هبن کیک ا ب وارمآ نم اذهو ؛اولک اتو هللا ما اوركذت نأ منا er ىذلا لب كلذب اومتهت ال مهل

ر ابذ نم لک الا حاب ۴ ) کسا لح باتكلا اوتوأ نيذلا مامط و J یاعا هلوق طارتغالا مدع ىلع لدي امو
 عم م

 ام یلوالا ةيترملا : تاشلا بنارم ىف < ءامحالا د ىف ىلازغلا لاق : ( ةلکت ۰۰ مأ اوم مهنأ ىف كشلا دوجو

 ناف « ةيمستلا كورتم لك أ نع عروتلا هنف « فلاخلا ليلد هيف ىوقي ام وهو , هنع عد وتلا ق بابحتسالا هک ات

 U نکلو 6 5 صالاب ةرتاوتم دابخالاو ¢ باجالا ف ةرهاظ الا
گ هللأ ما ىلع جذب نمولا و ۳9 هل وق #۶

 ی

 یمانلاب صصخي نأ لمتحاو « سالا رهاظ نع رابخالاو ةيآلا فر ھا ابجوم اماع نوكي نأ لهتحا < مسي وآ

 هتحصب مح و هيلع دمتعا ىذلا ثيدحلا : تلق . لما هللاو ىلوأ ىتاثلا لامتحالا اذهو « رهاظاا ىلع هادع نم قبو

 کنم : لاقو ةر ره ىبأ كثنادح نم قعبلا هجرخأ دقو : لاق « هفعض ىلع عم وه : لاقف هراكنإ ىف یووا غلاب

 وأ هللا مسا ركذ لالح للملا ةحيبذ » لاق ب ىنلا نأ تاصلا نع « لیساراا » ىف دواد وبأ جرخأو « هب جتحال

 ۱ ةريره ىبأ ثید> و ۰ ديج لسم وهو ‹ تاقثلا یف نابح نا هركذ ىمودسلا هل لاقي تلصلا : تاق . کذب مل

 « ةحيبذلا ىلع ةيمسقلا باب د لوأ ىف مدقت اک سابع نا نع كلذ تب نکلو « كورتم وهو ملاس نب اورم هيف

 معأ هقاو . الف ةحصلا ةجرد خلبي هنوكامأ « ىوق روكذملا لسرملا لا مضنا اذاف « هفقوو همفر ىف فلتخاو

 مهريغو برحلا لهأ نم امءوحشو باتكلا لمأ عابذ ساپ -۲

 € م لح مماعطو مكحل "لح بانكملا اوتوأ نيذلا ماعط و « تابيطلا کا هری ) ىلاءت هوقو

 لک الف هللا ريغل یمسب هممت نإو « برعلا یزاصن ةحيب ذب "ساب ال : یرهزاا لاقو

 هاوحن "ىلع نع "رگذیو . مرتک عو هلل لدا دقف هن |! ناو

 مهابذ مهّصامط : سابع نبا لاقو ٠ فلقألا ةحيب نب سال : يهارباو ل

 : لاق هنع ا یضر لفغم نب للا دبع نع ه لاله نب دي“ نع بش ان دح دیا ولأ وب شی حس 04

 ؛ هب ىنلا اذاف تفئلاف هذال توف ءمحش هيف بارم تاسن| یرف « یخ رمق "نر صاح انك

 « هنم "تییحتساف

أ ( مريغو برحلا لهآ نم 3 ایموحتو باتكلا لهأ جابذ باب ) هلوق
 دوبجلا لوق وهو , كلذ زاوج ىلا راش

 ل ميم اعط هللا هحابأ ىذلا نال : ساقلا نا لاقو ۰ موحشلاک باتکلا لهآ ىلع هللأ مرح م مرغ دحأو كلام نعو

 رخآ أيس اک مہ اب ذب میماعط را سابع نا نأب بقعتو . ةاكذلا دنع اودصم الو موه اعط نم موحشلا سیل و
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 نود حوبذملا ءازجأ شب ىلع حقت ال ةيكذآلاو « حوبذلا ءازجأ مهدصق ىلا جت مل مرحئابذ تحيبأ اذاو « بابل

 مهيلع مرح هاب صن ىلاعتو هناحبس هقا ناف اضيأو « ةلاعال محشلا لخد اهعيمج ىف ةعئاش ةيكذتلا تناك ناو ؛ ضعإ

 باتکلا لهأو « هلك أ للل لع ال رفظ هل ام عذ اذإ یدوهلا نأ لئاقلا اذه لوق ید مولي ناكسف « رفظ ىذ لك

 قاسو ؛ رذ ىبأل اذك ( تابیا کد لحا ىلاعت لوقو ) هلوق . كلذك مازلإلا عقيف لب الا لكأ نومرع اضيأ
 الو ىبرح نم أيمذ صخم مل ةنال لحلا ىلع لالدتسالا نم هدام نیبقب ةدايزلا هذ و ٠ ( مهل لح ) هلوق ىلا هريغ

 نأ دعب هّياغو « الع ال مولع ةمرحم اهنال ء رضي ال باتكلا له ىلع ةمرع موحشلا نوكو ٠ مش نم امل صخ

 . ةحابالا لصأ ىلع نوكيف انیلع هع رحت نع انعرش ىف توکسم ام ماد مرح ىذلا نأ لالح انا مهحنابذ نأ درقتي

 هلأ دقق هعمست مل ناو ؛ لك أت الف هللا ريغل لهي هتم ناو . برعلا ىراصن ةحيب ذب سابال : ىرهزلا لاقو ) هلق
 دازو هوح رک ذف برءلأ ىراصن حئابذ نع ىرهزلا تلاس : لاق رم نع قازرلا ديع هلصو ( ممرفک لعو كل هللا

 لثم هقا مسا ريغ هيلع نوسی حبذ ممل ناك نإ ىمفاشلا لاق اذكو ۰ حبسملا مساب : لوقي نأ هلالهإو : لاق هرخآ ىف
 باتکسا لهأ نأ احب ىميلحلا نع قويبلا کحو ؛ مرحي مل هيلع ةالصلا ىنمم ىلع حیسلا ركذ ناو « لحي مل حيسملا مسا
 تربتعا كلذ لصالا ىف مدصق ناكاذاف , هللا الا مهتدابعإ نودصقي ال مهيد لصأ ىف مو « ىلامت هلل نوعي امن

 . داقتعالا كلذب رفك دق ناك ناو هللا الا كلذب ديري ال هن ال حيسملا مساب الثم مهم لاق نم لوق رضي لو ممتحیبذ

 دق لب . ضإرةلا ةغيصب هركذ كلذلو « هنع حصي ال هنأكو « هلصو نم ىلع فقأ مل ( هوحن ىلع نع ركذيد) هلوق

 ةحي# كين اسأب قازرلا ديغو ىعفاششلا هجرخأ برعلا ىراصأ ضمب جابذ نم ملا حي رخآ هجو نم ىلع نع ءاج

 نرم اركست ' ما « بلغت نب یراصل جابذ اولكأت ۷ : لاق ىلع نع ىنادسلا ةديبع نع نيديس نب د# نعد

 زاوجلا هنع هيف لقن ىذلا نم نمخأ هيف هعنم ىذلا عنم نال ىلع نع نيتياورلا نيب ضراعت الو ءرخلا برشب الا مهيد

 لاقيو فاقااب ةفلقلاو « نتذ مل یذلا وه : ءافلا مث فاقلاب ( فلقالا ةحيب ذب سأب ال مههارباو نسحلا لاقو ) هلوق

 نسحلا ناك : لاق رمعم نع قازرلا دبع هجرخأ نسحلا رثأو , ةفشحلا رتت ىتلا ةدلجلا یهو ةلرغلا ةمجعملا نيغلاب

 . اسأب هتحيبذ لک اب یربال ناكو . نتتخ ال نأ نتتخا نإ هسفن ىلع فاقن ربك ام دعب لسا اذا لجرلا ف صخري

 سأبال : لاق ىعخنلا مهاربا نع ةريغم نع ةبورع ىبأ نب ديعس قب رط نم لالخلا ركب وبأ هجرخأف ميها را را امآ و

 هئالص لقت الو هتحيبذ لكؤت ال فلق لا : سابع نا نع رذنملا نا جرخأف هفل اخم ام درو دقو . فاقآلا ةحيبذب

 مهنمو باتکلا لهأ حاب حابآ هناحبس هللا نآل هتحيبذ زوج للملا لهأ روهج لاق : رذنلا نبا لاقو . هتداهش الو
 دنع تب و « ىلمتسملا دنع انه قيلعتلا اذه تبث اذكح ( مهحنابذ مهمامط سابع نبا لاقو ) هلوق . ناتخم ال نم

 نع ةحلط ىنأ نب ىلع قيراط نم قوا دنع لوصوم وهو < عوفرلا ثيدحلا بقع بابلا رخآ ىف یولاو ىسخرسلا
 زي نأ همزاي اذه لئاقو ۰ معاذ : لاق ( کد لح باتكلا | وتوآ نيذلا ماعطو ل ىلاعت هلوق ىف سابع نبا

 باتکلا لهأ ايد هلوقب هموق و لفره ام یبلا بطاح دقو : نونتتخمال باتکلا لمآ نم اریثک نال فاف الا ةحيبذ

 ثيدح فنصاا رکذ و باتکلا لهأ اوم دقو نتتخ ال نم هموقو لقرهو «عایبو اننيب ءاوس ةهک ىلا اولاعت

 قرح تو نا قاوو نو روش مه هيف بار ناسنا یرف « ريبخ رصق نیرصاحم انک و لفغ» نب هللا دبع

 مرح ام عنم نم ىلع ةجح هيفو < سا ضرف ف هح ام تددقت دقو ؛ تعراس ىأ « تردبف » ىج ككا ةياور



 دیصل و خابذلا, باتک بإب ۳۸

 لهأ هعذ ام مح ثلا لكأ زاوج هيفو « روکذلا بارم اب عافتنالا ىلع لفغ« نبا رفآ آلي ىنلا نال موحشلاک مهلع

 دوعس» نا هزاجأَو ٠ شح ولا زب وهف مااپلا ند دن ام یصاپ - ۳

 ديكملاك وهف كب دی ىف امم مالا نم كز جعأ ام : سابع نیا لاقو

 ”ةشئاعو رع ناو لع كلذ ا ۰ هگذن هيلع تر دف O نم ر ف یار ريعب قو

 جدخ نب ةعافر نب ةبابع نع یآ اندح ةناوفس ان دح ییحانادح ىلع نب ر رع اشو - ۹

 - لجعا : لاقف ۰ یادم انعم تسیلو (دغ ودملا وال انا « هللا لوسراپ : .تلق» لاق ید نب عفار نع

 امأو « مظمف "سلا امأ : كدح اسو . فظلاو نسلا سيل « لكف هللا مسا رك ذو مهلا رپنآ ام - نر وأ

 : لب لا لوسر لاقف « هب مهسب ”لجر هامرف « ریعب اهنم دف « منغو لبا بم انيصأو . ةشبلا ىدف ”رفظلا

 « اذکسه هب اولمفاف "یش اهنم كلغ اذاف «شخوا دیاوأکردباوأ لیلا مذهل "نإ

 ةفص ىأ ىلع هرقع ذاوج ىف ىأ ( شحولا ةلزبع وبا ) ةيسن الا ىأ ( ماهبلا نم ) رفن ىأ ( دنام باب ) هلوق

 دب اوآ لبالا هذمل نا ههلوت امآ و ءاذكه هب اولمفاف ءىش اهنم لغ اذاف ١ یا ىف هلوق نم دافتسم وهو « تقفقا

 : ريالا نيا لاقو ۰ کا ف شحوتملا كرادت امن وكل دیبا هیبشتلا اذه رکذ دقت نأ رهاظااف «شحولا ديأوأك

 نا هزاجأو ( هلوق . هيلع دري ثيدحلا رخآو , ناق اذك « اببكح یطعت اهنأ ال ش>ولا رفتم اک رفنت امنآ دارملا لب

  نرعع سیما ىفأ قيرط نو قوبلا جرخأو « دومسم نبا نع : سوق ديص باب » ىف مدقت ام ىلا ريشي ( دوعسم

 ماف , هلأ ما را ذو اقر عف تدنف اروزج یرتشاف یا نم لجر سرعآ » لاق هيبأ نع ىلجيلا ديزي نب نايضغ

 لاقو) هلوق « لک اف ام ۳ مث ةعضإ اباد هل اواعج ی مپسقنآ تباط اف ءاولک أي نأ دوعسم نا ىع! ب كللأ دمع

 ف ) تردق ثيح نم هکذف 5 ىف یدرت ريعإ قو 5 ديصأ اك وهف كيذب قاسم مالا نم كزججأ ام : سابع نا

 : لاق اذهب هنع ةم ركع قيرط نم ةبيش نآ نا هلص رف لوألا رثالا امآ . ءهكذف هيلع تردق ثيح نم » ةعرک ةياور

ع ةمركع نع رخآ هجو نم قازرلا لي ةهلصوف ياا امأو 0 ديصلا رن وبف
 هائطاف شیلا ف ريعملا عقو اذا : لاق 

ىلع رثأ امأ (ةشئامو رع نياو ىلع كلذ ىأدو ) هلوق . لکو هللا مسا ركذاو ة رصاخ لبق نم
 ةبيش ینآ نبا هلصوف 

 یقیسب نآ یهشذن ء ريع اهم ىدرت « ةفوكلا رمظب لهل جانم یعرآ تنك : لاق ی السلا دشار ىبأ قب رط نم

 ¢ هواك أب نآ اوبأف ۰ ىلهأ ىلع هتفرفو ءاضعأ هتمطت م < همانس وأ هبنج ىف ام تأجوف ةدب دح تذيخأف و هتاكذي

 « هربخ هتزيخاف « ءاكيبل اي ءاكيبلاي : لاقف ء نينمؤملا ريمأ اي نينمؤاأ ريمأ اب : تاقف هرصق باب ىلع تمقف ايلع تيئأف

نم جيدخ نب عفار ثيدح رثأ ىف قازرلا دبع هلصوف ربع نبا رثأ اما وز ینمعطآ و لك: لاق
 هيبأ نع نايغس ةياور 

 ةبابع نع رخآ هجو نم ةبيش ىبأ نا هجرخأو « مظمااو نما اب کذب ال باب ١» ىف مدقت دقو « ةعافر نب ةيابع نع

 لتقا مم هو مسأ ركذا : رە نبا هل لاقف ¢ هر ىلع ردزآ ال ۳ لاق هردم لجر لرو ¢ ةبكر ف ريدإ ىدرت» ظفاب



 00۰4 ثتيدحلا
۳۹" 

 مف ةشناع رثأ امأو . ةعيرأ وأ نيمهردب اريشع مع نا هنم ذخاف « امطقم جرخأو ء لعفف  هترصاخ ىنعي  هتلكاش

 نب ديعس نع اضيأ لقنو ؛ ثيللاو كلام مهفلاخو ؛ روب ا نع هريغو رذنملا نا هلقن دقو ؛ ال وصوم دعب هيلع فقأ

 « عفاد ثيدح روما ةجحو « هتبل وأ هقلح ىف هتيكذتب الإ شحوت اذا یسنالا لكأ لع ال : اولاقف ةمب دو بسلا

صقهيف رکذپ لو«یروثلا نايفس نع ناطقلا يحي ةباور نم جدخ نب عفار ثيدحح رکذ مث
 ابئافک و رودقلا بصز ة

 ةياور ىف عقوو « هدج ىلا ةعافر بسن هيف اذك ( جدخ نب ةعافر نب ةيابع نع ) هيف هلوق . ثيدحلا رتا رکذو

 رسكو ةزمهلا حتفب ةعركةياور ىف ( نرأرأ لا لاقف ) هلوق . هيف صقن ريغب « جدخ نب عفار نب ةعافر» ةم رك

 عقوو «نونلا رسكو ءارلا نوكسب رذ فأ ةياور فو «دواد ف أ نس ىف ىباطخلا هطبض اذدکو « نونلا نوكسو ءارلا

 تيئنسأ املاط فرح اذه : ىناطخلا لاق ؛ هرخآ ءايلا تابئاب «قرأوو انه ىذلا هجولا اذه نم لیعاسالا ةياور ىف

 اهدحأ : ابجوأ ركذف . اجر هل تلط دقو « هتحصا عطق, ام مدنع دجأ ملف ةغللا لهأ هنع تلأسو ,ةاورلا هيف

 ىلع نوكي نأ انا . اعذ ابكتلهأ ىنمملا نوکیف م«ثاوم تکساه اذا موقلا نارأ نم ءارلا ركب ةياورلا لع ترک, نأ

 سبتقن ان ورظنا) لاق نمع ةياکح ىلاعت هللا لاق , یعع رظنن اورظن اورظن۱ یمی طعا نزوب ءارلا نوکسب ةبا ورلا

 دادأو « ءیثلا ىلا رظنلا تمدأ اذا تونر كلرق نم زملا مدأ یمع ةزمملا مضي وه وأ , انورظنا ىأ ( کدو نم

 صأ لصف هناك « فخو طو اذإ نري نآرآ كلوق نم زوم نوکب نأ اما" . كرمي هعارو هيلا رظنلا مدأ

 فخ هانعمو ةزمم نئرآ هباوص : لاقف ريخآلا هجولا اذه « نسا حرش » ف حجرو اةنخ تومي الثا عارسالاب

الا كلت داص] ىف ةدرسو دي ةفخ ىلا هبحاص جاتحا دیدحلا ريب ناك اذا جيلا ناف < ابقنخت الثل لحما و
 نامت الا ةل

 ترکذ دقو : لاق مش . امحاذم عطق ليق طغضلا ملأ نم ا انب اع ةسيبذلا كلمت نأ لبق املك جادوالاو موقلحلا ىلع

 ةءلكسلا نوكست نأ زوحي هيف لاق ناو ليوأتلا امتع امرچو هيف تركذو « ثيدحلا بيرغ » ىف فرحلا اذه

 ةدارجلا تززأو < ءىثلا ىف اهلمج اذا هعيصإ لجرلا ززأ كلوق نم یا زلاب ذزأ لصالا ىف ناو ۰ تفحصت

 لاق . مینا برقأ هجولا اذه نأ معزو . رحنلا ىلع كدي دش یملاو « ضرالا ىف امنذ تلحدآ اذا اززا

 ىدعتي ال نارأ نال ضرتمف موقلا نارأ نم هذخأ امأ : لاقف دقنلا لهأ ضعب ىلع ىناطخلا مالك تضرع لاطب نبا

 ال ةياورلا نأ ةبج نم ةنأكو ظن هیفف هب وص ىذلا هجولا امأو . همنغ لجرلا نارأ لاقي الو وه نارأ لاقي امتار

 قرأ ليصالا هطبط : ضايع لاقو . هب ةياورلا مدمل اهدعبأ ومف ميجا برقأ هلعج ىذلا هجولا امأو . هدعاست

 دئسم » ىف ةظفللا هذه ىلع فقو هنأ مهضعب ىدافأو : لاق ةنك اس ءارلا نكل سم ىف هلثمو « ةژرلا نم سعأ لعف

 دوصقلاو « دحاو ىنم« امهو نيظفللا دحأ ىف كش ىوارلا نأكق : ليا وأ یترآ اذدكه ةطويضم « زيزعلا دبع نب لع

 لحيأ طبضو « ىوارلا نم كش هنار لسيأ ىنمي نر نأ یرونلا حجرو « مدلا ىرحيو عطقلا عرسي اع جذل

 اهارآل اهب حت ین لالا نرضحأ ىأ ءاي نونلا دعبو ءارلا نوكسب ىرأ ملال ةياور ىف لاق میضعب و « ميلا رسكب

 فرمف نايبلا رخأتيف ةلآلا داضحا رسيتب ال دق لاق هناکف بارضالا .ىحيرأو , لعأوأ : لاقف كلذ نع برضا مث

 له ةظفللا هذه ىف فلتخا : ىرذنملا لاقو . كشلا ىلع هلح نم ىلوأ اذهو لاق ءا مدلا رهنأ ام ليا لاقف محلا

 « رافنلا تمدأ اذا توتر نم زا مدأ یئعلا لرالا ىلعف ؟ةيؤرلا نم مآ لمف یه را عطا نزوب وأ طعأ نزوي یه

 اذ نك ىنعملا نأب بيجأو « یدمتیال هنأب بقعتو , مهشاوم تکساه اذا موقلا نارأ نم اذ اهكلاهأ ىناثلا لعو
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 هانعف سلا لسعف ةنيصب هنأ ىلع امأو . هفاکست خم الو : تلق . مدلا رهنأ ام لکبب اهسفن تقهزأ اذا لاه ةاش
 ميجلا حتفو لصو ةزمج لاو هلوقو . زاج ءابلا فذح نمو « ةكرحلا سلتا ءارلا نكس نمو « مدلا نالمس ترآ

 ىأ ليضفتلا لعفأ ةويصل میضمب هاورو : لاق امدخ ةحيبذلا توع ال لا ىأ ةلجءأا نم ۳ لعف ماللا نوكسو

 مقتسي | لجأ ىلع ىنرأ ظفل ميدقتب دواد ىلأ ةياود ىلع ىثمت ناو اذهو : تلق « مدلا رهنأ ام لأ لا نكسيل
 ىأ هتبأر ام نسح ینانرآ نم نوکب نأ ءارلا نوكسب نر ةياور ىف مهضءب زوجو « اهريخأتب ىراخبلا اور ىلع

 «اوئسحأف متحذ اذا » ثيدح هديؤيو كيلا رظنا نأ بحت ىح عبنلا نسحآ اذه ىلع ىنعملاو « هيلا ونرلا ىلع ىنلح
 ۱ ۱ لعأ هللاو . انه ام مآ كانه هفایسو ‹ لبق ةف رسم تبدحا اذه ثحايم تّقبس دقو ٠ لسم هج رخآ

 ۰ رحشلاو حبذا ىف الإ رحم الو حبذال : واطع نع جیرج نا لاقو ۰ عرذلاو رحدلا باپ چڪ ۲€

 ردنلاو « زاج رحیپ اثیش تح ذ ناف « ةرقبلا حبذ هللا رکذ . معن : لاق ؟ هرحنأ نا حب دیام ىزحيا : تلق و و ا لي کے 0 ی یک را

 ینّرخأو . لاغإ ال : لاق ؟ ماذنلا ماعقي ىتح جادوألا "فلس تاق . جادؤألا مطق حبافلاو « "ىلإ بحا
 ىلاعت هللا لوقو . تومب ىتح عدي مل « ملا نود ام مطقب : لوق « عخنلا نع یه رع نا نأ عفان

 ۳ 2. 20و 7
 لاقو © نولمفي | وداک امر اهوحب دف - ىلإ - ةرقب اوحن ذب نأ ک صای هلا نإ هموقل یسوم لاةذإو ۳

 معآ اذإ : سأو ساپ تباو رم نا لاقو ۰ بلاو احلا ف اک زلا : سابع نبا نع رج نب لیعس ۱ ۱

 أب الف سارا

 رذنال 0 ةءطاف یت ريخأ لاق :ورع ن ماده نع نایفس ان دح يح نب د الَخ او — 00۰ 2 ۱ ۳۳

 « هادلک أف استر غلب ىلا دبع ىلعار » تااق اع للا یضر ركب ىبأ تاب ءامسأ نع ىأرما
 ۱ ۱ [ ۰0۱ ۰۵۱۲ ۰ ۰0۱۱ : ىف هفارطآ - ۰۵۱۰ ثيدحلا ]
 ۱ هلا لوسر دهع ىلع انحب ذ » تلاف ءامسأ نع ةمطاف نع ماشه نع ةدبع م یقادس) شر - ۰۱

 « هابلك اف - ةنيدلاب نحو  اسزف هني
 تلاق ركب ىلأ تنب ءامسأ نأ رذنلا رتنب ةدطاف نع ماشه نع ریرج انث دح بتن او - ۷۲ ۱ 2م ۰ ۲ ۳ و ۰ ,

 رحتلا ىف ماشه نع ةنييع ناو ميكو بت . « ءانلك أف رف مي نا لوسر دبع ىلع هر »
 ر>ل و رک الا هنأ رايتعاب عمج ةلأكو؛ ما ةغيصل «حابذلا و » رذ نا اور ف (حبذلاو رحذلا باب) هلوق

 لصالا نيتلا نبا لاقو . اهريغر# قو لبإلا خذ ىف ثيداحأ تءاج دقو « حيذيف لبالا ريغ امأو « ةصاخ لب الا ف
 , اهرحن ركذ ةنسلا قو امعذ ركذ نآرقلا ىف ءا رقبا امأو ٠ يذلا اهوحنو ةاشا قو « رحنلا لیالا ف
 ءاطع نع خرج نبا لاقو ) هلوق 5 مساقلا نيا عنمو روپ#ا هزاجأف حیذیام ر# و رحب ام ځذ ف فلتخا و

 ناطح اه و طاف نیجدو ريغ میم لكلا سيل لبق ٠ نالباّةتم ناقرع امو« عدخالا ف یذلا قرملا وهو



 همدلل ٠٠١ - ۵۵۱۲ 5

 اذفکسسه «ابک عاونالا ىلا نيجدو لك فاضأ نوكي نأ نكميو ٠ رظن عملا ةغيصب نابقالا نف « موقلحلاب
 يثكأ لاق دقف « ابیلذت اجدو ةداعلا ىف عطقيام لع قاطأ هنآ وهو رخآ هجو قبو « حارشلا ضعب هيلع رصتقا

 ' لك نم ناقرعو ءىرملاو موقلحلا امهو  ةيكذتلا تاصح ةثالث ةعبرالا جادوالا نم عطف اذا : مجتك ىف ةيفنحلا

 ناف « ازجا جادوالا فما نم رثكأو .,ىرملاو موقلحلا عطق اذا : نسحلا نب دگ نع رذنلا نبا مو« بناج

 هريغو ناسنالا نم نالي دق امهنال , ايش نيجدولا نم عطقي مل ولو نكي یعفادلا لاقو . اف ريخ الف لفأ عطق

 عطف طرتشي ثيللاو كلام نعو « ,یرااو موقلحلا عطقي مل ولو ازجا نيجدولا عطق نإ ىروثلا نعو . شيعبف
 عطقب نوكي كلذو « هژارج) هرامنإو «مدلا رهنآ ام » عفار ثيدح ىف ام هل جتحاو « طقف موقلحلاو نيجدولا

 هلوقو . لاق اذك « رابن] هب لصعام مدلا نم هب سبل و ماعطلا ىرج وهف ءىرملا امأو , مدلا ىرجب امال جادرالا

 عطق ةنأب ربخلا ىف هرسف ةهجعلا ءاخلا نوكسو نوالا حتفب ,عخنلا » هلوقو « جرج نبا وه لئاقلا « عفان ی ريخأف د

 نأ عخنلا : ىمفاشاا لاقو . ةبقرلا طيخ.هل لاقي « بلقلا ىلا ربظا راقف ىف ضيب أ قرع عاختلاو « مظملا نودام

 «ببرغلا » ىف دیبع وبأ جرخأو . اهتكرح عطق لجعيل برضت وأ « حبذملا عضوم نم اهافف ركي مث ةاشلا حبذت
  امتمختو ةاشلا تسرف لاقي « حخنلا وه نمرفلا نأ ةديپع ىبأ نع ىكح مث « ةحيبذلا ف سرفلا نع یهن هنآ رمغ نع
 هیبش باصلا راقف ىف نوكي ىذاا وه اضيأ لاقيو : لاق « ةبقرلا ف مظع وهو عاخنلا ىلا حبذلاب یهتنپ نأ كلذو

 سرفلا امأو ؛ لاقام ىلع ومف عخناا امآ ديبع وبأ لاق . كلذ ىلا حیذلاب تنر نأ ىن , افقلاب لصتم وهو خلاب

 اولجعت الو » تیدحلا ىف نأ كلذ نيج و . درب نأ لبق ةحيبذلا ةبقر رسکت نأ ىبت ااو ‹ سکس وه لاقيف
 ىسوم لاق ذاو ) هلو . رع نع یعفاشلا هركذ اذكو « روكذملا ريع ثيدح یف ىنعي تلف « قهزت نأ لبق سفنالا

 :ىلاعت هللا لوقو » ةيرك ةياور ىف داز ( نولعفي اوداكامو اهوحذف ىلا  ةرقب اوحذت نأ كسأي هللا نا هموقل
 حبذ هللا ركذ روكذملا رثالا ف جرج نبا لوق هب رسفي نأ دارأو , ةمجرتلا مام نم اذهو « هموقل ىسوم لاق ذاو

 نم » كلام نع سیوآ ىبأ نب ليعامسا هخيش صور دقو « حبذلاب رقبلا ضاصتخا ىلا هنم ةراشا اذه قو « ةرقبلا

 ديعس لاقو ) هلوق ۰ لكؤي مل ةدورض ريغ نم اريعب حبذ نإ ببشأ نعو ءةيألا هذه الت مث . عفصام سلف رقبلا رحت

 نع ريبج نب ديعس نع بریآ قيرط نم قويبلاو روصنم نب ديعس هلصو ( ةبللاو قلحلا ىف ةاكذلا : ساب نبا نع
 « هلثم ربع نع هءءأج ىف ىروثلا نايفس هجرخأو , حيمص دانسا اذهو « ةبللاو قلحلا ىف ةاكذلا : لاق هنأ سابع نبا

 نأكو < رحنا یهو ردصلا نم ةدالقلا عضوم ىف ةدحولا دیدشن و ماللا حتفب ةبللا و . هاو هجو نم اعوفم ءاجو

 هیبآ نع یرادلا رشدملا ىبأ نع ةيلس نب دام ةياور نم نئسلا باكأ هجرخأ ىذلا ثيدحلا فعضإ حا فنصلا

 ىلع هلح هاوق نم نکا « كأزجأل اهذفن ىف تنعط ول لاق « ةبللاو قاحلا ین الا ةاكذلا نوک ام هقا لوسراي تلق » لاق
 رع نبا رثأ امأ ( سأب الف سأرلا عطق اذا : سنأو سابع ناو رمع نبا لاقو ) هلوق . شحوتملاو شحولا ۱

 امأو « ابلك اب رع نبا ماف , اهسأر عطق ةحيبذ نع رع نبا تلاس » زلجب ىبأ ةباور نم نمزلا یسوم وبأ هلصوق

 ةيحو ةاكذ لاقف امسأر ريطن ةجاجد حیذ نمع لمس سارع نبا نأ » حيح دنسب ةبيش ىنأ نبا هلصوف سابع نبا رثآ
 امآو . ةلجملاو عارسالا وهو ءاحولا ىلا ةيوسنم « ةميرس یا ةليقث ةيناتحن اهدمب ةلمبملا ءاحلا رسكو واولا حتفب

 ىرابلا ختا * 4 عرب — م
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 تبرطضاف ةجاجد حبذ سلال ارازج نأ » سنا نب ركب نآ نب هللا ديبع قيرط نم ةبيش ىنأ نا هلصوف سنا رثأ

 ءامسأ ثيدح بابلا ف فنصلا ركذ مث . اهلك اب سنا مرماف « ابحرط !یداراف « ابسأر راطأف اهافق نم احذف

 ةورغ نب ماشه نع امهالك ريرج ةياور نمو ىروثلا نايفس ةءاور نم هدروأ « سرفلا لک أ ىف ركب ىبأ نب

 ةباود نم اضيأ هدروآ و. « رحنلا ىف ماشه نع ةنيبع نباو عيكو هعبات » هرشآ ىف لاتو « انرحن » ظفلب الوصوم

 ی نیب اب دعب وصوم ىتأتس اهلا راشا ىلا ةنيبع نبا ةياورو « انحذ د ظفلب ماشه نغ ناملس نا وهو ةدبع

 ؛ « ان ١ ظفلب هنع دحأ ابجرخأ عیکو ةياورو . « ائرحن » لاقو هب ةئيمع نبا وهو نايفس نع ىديحلا ةلاور

 ظفلب « ماثه نع مهتالث عيكوو ثايف نن صفحو ىبأ اد د ريم نب هللا دبع ن, دم نع لسم ابجرخأو

 مامه لاق : لیعاسالا لاقو « انر و ظفلب ماشه نع اعيج ىروثلاو رمعم نع قازرلا دبع هجرخأ و « « انرح د

 شک | لاقف ةنييع ناو درز نب دام ىلع فلتخاو ۰ ان » ظفلب ماشه نع رهسم نب ىلعو سنو نب یتیفو

 بيهوو ىروثلا نع ليعامسا نب لمؤم ةياور نم ىنطقرادلا هجرخأو « « انحذ د موضعي لاتو « ان رحت و امہ اعا

 ظفلب ماشه نع ملك ناطقلا ىع ةياور نمو نابوث نب تباث نإ نحرلا دبع وهو نابو نا ةياور نمو دلاخ نبا

 لو ةماسأ ىبأو ةيواعم یا ةياوو نم لم هجرخأ اذكو « انرحتنا » ماشه نع ةب وام ىنأ هباور نمو ءانحمذ د

 ةرات ناك هنأب راعش] هيفو « ماشه نع هلك فالتخالا اذهو « انرح , ظذاب امهنع ةناوع وبأ هقاسو , هظفل قسب

 نأو « ىنعملا ىف نيظفللا ءاوتسا ىلا هلم ريصم وهو, « ائرحت م ظفلب ةراتو « انحذ د ظفلب هيورب

 نإ الإ ناجنا نم كلذ ىف ةقيقحلا وهام فالتخالا اذه عم نيعتي الو رح هيلع قلطي حبذلاو حبذ هيلع قلطي رحنلا

 حارشلا ضعب هل اک روحنلا حبذو حوبذملا رحن زاوج فالتخالا اذه نم دافتسي هنأ امأو , نيقيرظاا دحأ حجر

 ىرج دقو « جرغأا داحنا عم ددعتلا مدع لصالا و « نيترم عقو كلذ ىف ملا نوكي فأ مزلتسي هنال « ديعبف

 نيتياورلا نيب عم :ان<ذو انرحن امو ىف ةاورلا فالتخا ركذ نأ دعب لاقف ددمتلا ىلع لما ىف هتداع ىلع ىوونلا

 لوآلاو زاب نيظفألا دحأو ةدحاو ةصق نوکن نأ زوج و : لاق مث : اهوحذ ةرمو اهورحن ةرف « ناتيضق امهنأب

 معا هللاو لاق اذک ۽ حصآ

 ةمشج او ةروبنلاو ثلا نم :رکیام يصاب - ۵
 نب محلا ىلع ,سنآ عم تاخد » لاق ردیز نب ماشه نع "بش انئّدح .دیل وا وبأ اشو - ۳

 « ماهم ری نأ ویلا یہ » سنأ لات« اهنومرب اجد اویصت - اف وأ - الغ یارف بوبا

هيأ ويبأ نع ورم نب دیس نب "قاحسا انربخأ "بوقعب ی دحأ شو بس
 نع» شا دحم م 

 نبا ایا یشف ءاهيمرب جاج طبار یبحم یب نم مالغو ديعس نب یبح ىلع لغد هنأ امهنع هه ضر رم نبا

 تمم یناف « لققلل يللا اذه ربصب نأ نع مكمالغ اورُجزا  لاقف همم مالُدلابو اهب لبفأ "2 اپ 5 ۳

 3 وا وول سن رم و ۰ ۰.



 ثیدملا ۵۵۱۲ ٥۵۱۹ ۳“

 دنع "تنك: لاق ردیبج نب دیعس نع» رشي ىبأ نع ةناوع وبأ ان لح نام وپآ شی — 6۵

 : ره نبا لاقو ءاهنع اوف“رفن“ مع نبا اوأر امف «اهنومرپ ةجاجد اوبصن = رب وأ - ةيتنب اوف « رع نيا

 رع نبا نع دیعس نع ”لاهنلا انئدح ةبعش نع نايس "مات ٠ « اذه لمف نم نمآ  یبلا نإ ؟ اذه لمف نم

 لَم یبلا نع سابع نبا نع : ديعس نع ”ىدع لاقو ٠ ناویحلاب لم نم بینا نسل »
 ی فا دبع تعم » لاق تا نب ةيدع ىنريخأ لاق "بم ان دح لاهمو نب حاحح اشو - +

 « لاو زیپ نع قه هنأ ل “دلا نع دیزت

 لاقي ۰ ىح وهو امضعب وأ نا ويلا فارطأ عطق ىه ةثلثملا نوکسو ميلا مضب ( ةلثملا نم هرکی ام باب ) هلوق
 مجاب ( ةمشجاو) « ةمومضم ةدحومو ةنک اس ةلمبم داصإ ( ةدوبصملاو ) هلوق . ةذلابملل ديدشتلاب لثمأ هب تاثم

 ةلزنع اهوحتو ريطال موثجلاو , املك أ لحم مل كلذ نم تنام اذاف « ىرلل اضرغ لعجتو طبرت ىلا : ةحوتفلا ةثلثملاو

 زاج تحذف ةلاحلا كل: ىلع تديص اذا كلت و « ةثلثلا رسکب ةمئجمو ةمئاج ىف اهسفنب تمثج ولف « لبالل كورلا
 هلق : سنأ فید لرالا : ثيداحأ ةعبرأ بابلا ىف ركذ مث . ةذقوم ريصن امال رح مل تناف تيمر ناو ؛ الكا

 یا ليقع ىبأ نبا ىمي (بويأ نب کلا ىلع سا عم عاخد) هلوق . كلام نإ سلآ نبا ىنعب (ديز نب ماشه نع )
 : هحدع ريرج هيف لوقي ىذلا وهو « فسوي تنب بنيز هتخأ جوزو ةرصبلا لع هبلانو فسوب نب جاجحلا معنا

 مهتما ريدغ جاجحلا ةفيلخ مكحلا باب ىلع اهانخنأ ىتح
 كلذ ىلع لدت ةلبواع ةصق هعم ىضلا ديزيلو « هع نا روجلا ف ىهاضي ناكو ؛ ثيداحأ ةدع ىف هركذ عقو

 لا راد نم كلام نإ سنآ عم تجرخ ظفاب ىليعامسالا ةياور ىف عقوو ءهل سنأ دنسم ىف ىلصوملا ىلعي وبأ اهدروأ

 قایسلا رهاظو , ممتامسأ ىلع فقأ ملو « ىوارلا نم كش ( انایتف وأ انابلغ ىأرف) هلوق . ةرصبلا ريمأ بوبا نبا

 ةياور قو « توك ىح یمرنا سد ىأ هلوأ مزعب ) ربصت نأ ( هلوق . روكذملا بويأ 3و ملا عابتأ نم مبنا

 ربصلا لصأو « حورلا ربص نع يلب هللا لور ىهن : لوةي كلام نب سفأ صم ١ ظفلب هجولا اذه نم ىليعامسالا

 نأو « ةميهلا ريصت نأ مع ینلا ىهت » لاق ةرمس نع نسحلا قيرط نم « ءافدضلا » ىف ليقعلا جرخأو « سیما
 فرعي الف ابك أ نع یهنا امأو ٠ دايج ثيداحأ ةميهلا ريص نع ىبنلا ىف ءاج : لیقملا لاق « تربص اذإ اب لكؤي
 ىناثلا ثيدحلا . ةقدنبلاب لوتقملا ىف مدقت اك ةيكدق ريغب كلذب تنام امأ ىلع لوح رهف تبث نا : یلق . اذه ىفالا
 نيا قدشالاب فورعملا ورع وخأ رهو صاملا نبا ىأ ( ديعس نب يحي ىلع لخد هنا ). هلوق « رمع نبا ثيدح

 مل روك ذم ا دمعي نا ىأ ( ىحي ىب نم مالغو ) هلوق . رمع نبا نم ه وار ور نب دیعس دلاو صاعلا نب ديعس

 یح تاكو , ورعو ماشهو دو ديعسو ليعامسإو نابأو ةسبنعو نايثع روكذلا نم یحیل ناكو , همسا ىلع ففأ
 ةءاود ىف« ماللا ديدشتب ( اهلح ىح رمع نبا اهلا ىثف ) هلوق ٠ ورع هوخأ اذکو ةنيدملا ةرمإ ىلو دق ديعس نيا
 ةباور ىف عقو و « ةجاجد طبار ر ثيدحلا لوأ ىف هلوقل حضرآ ىه مشكلا ةاورو « ابلح د ىلمتسملاو ىسخرسلا

 . « کنالغ » ینمیمشکلاا ةياور ىف ( مكمالغ اورجزا) هلوق . ةجاجدفا لغ : « جرختسلا » ىف يعن ىبأو ىليغامسالا
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 یف ميعن وبآ دازو « هلبق ىذلا قسن ىلع وهو عملا ةيصب « اوربصإ نأ » ىنهيمثكسلا ةياور ىف ( ريصي نأ نه )

 قالط یهو ةليلق ةغل ىلع اذه : ىنامركلا لاق ( ريطاا اذه ) هلق . ءاهوحذاف ابحذ متدرآ ناو , ثيدحلا رخآ

 لب « عمجا ةدارال لمت انه وهو : تلق . ريطلا ممجلاو رئاط دحاولا ىف ةدوپشلا ةغللاو ؛ دحاولا ىلع ريطلا

 ىلع دئاز وهو « كشل ال عبونتلا ء وآ » ( لتقال اهريغ وأ ةميمب ريصت نأ ) هلوق ٠ سنجلا ةدارال ةن والا

 تناك ول هديب ینفن یذلاو , لاق بوبآ ىبأ ثيدح هوحنو « امهريغو رويطلاو مئاجلا هيف لخدیف سنأ ثيدح

 ثيدح كلذ عمو < یوق دنسب دواد وبا هجرخآ « ربصلا لتق نع ىبن لا لوسر تحمس « ات ریصام ةچاچد

 حییل و « هترفش كدحأ دحيلو « ةحذلا اونسحاف متحذ اذاو « ةلتفلا اونسحأف متلتق اذإ» هعفر لم دنع وأ نب دادش

 هنم خوب و . هيف قفرلاب سأو « لتفلاب آف , لتقلا لاح ىف ىتح هدابعل هللا ةحر هيف : ةرج یآ نبا لات « هتحيبذ

 نب رفعج وه ( رشب ىبَأ نع ) لوق . ةيفيك هيف هل دح دقو الا ءىش ىف فرصتلا دحأل كرتي مل ةنال هدابع میم هربق

 ةجاچد اوبصا هيتف اذاف » ىلصامسالا ةياور قو « ىوارلا نم كش ( رفنب وأ ةيتفب اورف ) هلوق ٠ ةيشحو ىبأ

 لعف نم : رمع نبا لاقو) هو . اهم مل ذإ هب ىرت ىذلا مهسلا ذيحأب امص, ىذلا نأ ىنعي « ةتطاخ لک هلو اهن ومو

 نم نعل » لسم ةياور ىق ( اذه لعف نم نعل یر ىنلا نا ) هلوق ٠ ‹ اوقرفتف » ىليعامسالا ةياور ىف داز ( اذه

 نم 2 هقا لوسر نعل د ییعاعسالا ةيا ور قو » ىرلل ابوصنم ىأ حتفلاو نيتمجعع ءاضرغ حورلا هيف ائيش ذخنا

 هجو نم دحالو « ميرحتلا لئالد نم نعللاو « مج نم » هل ةياود قو « مئاهلاب » هل ةياود قو « ناويحلاب لثم

 هب هللا لثم بني مل مث حور ىذب لثم نم » هعفر رع نبا نع هارأ ةياحصلا نم لجر نع نالا لاص ىبأ نع رخآ

 ىأ ( ناويحلاب لثم نم ب ینلا نما ) هلوق . برح نبا وه ( ناس هعب ات ) هلق . تافث هلاجر « ةمايقلا موي

 نب ناجاس ع ىضاقلا قدس نب ليعامسا قيرط نم قبلا ابلصو ةعباتملا هذهو « ةثلثملاب و ميلا منعإ ةلثم هريص

 « رشب ی ةياور لثم ركذف « انالغ ىأرف ةئيدملا قرط نم قيرط ىف جرخ رع نبا نأ ةصق اضيأ هيف دازو « بر
 وه اذه ناملس نأب اوءرجهريغو نقاملا نبا انخيش هعبت و یاطلغم موو . ثيدحلا « بضذف اورف هوأر اف  هيفو

 وهو : تلق . ىسلايظلا نع ةفيلخ ىبأ قرط نم هجرختسم ىف هجرخأ ممن ابآ نأ یا دنتساو « ىملايطلا دواد وبأ
 وبأ كردي 1 كلملا دبع نب ماشه همساو ديل ولا بأ وه ةفيلخ وبأ هنع ىور ىذلا ىملايطأا ناف ء رهاظ طلغ

 وبأ داوو ؛ حيدصلا ىلع نيتئامو عيرأ هس دواد وأ تام « نیتنسپ هئافو دعب هدلوم ناف ىدلابطلا دواد 1 ةفيلخ

 فید ا اذهل هتياور ىف رشب ابآ عب ات هنأ ىنعي « وربع نبا وه دنا ىف روکذلا لاهنلاو « نيتئامو تس ةنس ةفيلخ

 .. اهدعل ىلا قیرطلا ىف هنيب اک سابع نبا نع ريبج نب دصس نع هاورف تبا نب یدع اپفلاخو ریمچ نإ دیعس نع

 وه ( سايع نبا نع ) ريدج نبا وه ( ديغس نع ) تباث نبا وه ( یدع لاقو ) هلق « عبارلاو كلاثلا ثيدحلا

 جاجح نع هخرات ىف ىراغبلا هقاس دقو < ديزي نب هللا دبع نع تباث نب ىدع ىلا هقاس ىذلا دانسالاب لوصوم

 حورلا هيف اثیش اوذختتال » هم ینا نزرع هظل نکل و « هب دیزب نب هللا دبع ثيدح قاس ىذلا لامنم نيا

 . ءاقستسالا ىف هركذ مدقت « ةلمبملا نوكسو ةمجمملا حتفب ىمامخلا وه (ديزي نب هللا دبع تعم ) هلوق . ءاضرغ

 هنمو « اربج اربق لسلا لام ذخأ یا « روصتم ةدحوااب مث ءاما نوکسو نون ما ( ىلا نع ىهن ) هلوق

 ىف ىزامأا ىف مدقتو « اهريسفتو ابطبض مدقت (ةثلثلاو ) هلو. ةيوست ريغب اناطتخا ةمسقلا لبق ةمينغلا لام ذخأ
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 نآ نيب و « هيف ةيعش ىلع فالتخالا لیعاممالا رکزو , یرخا قبرط تیدحا اذهل « ةنب رعو لکع ةصق باب د

 يأ ليي يناد دیزب ن هللا دبع نيب لخدأ کل « لامم نب جاجح لاق 8 ةيعش نع هاور ىرضحلا برقع

 یدالا ناويحلا بيذعت مرح ثرداحالا هذه قو . یار طاا اباصو ةروک ذلا قا#ا نإ بوتءي ةياورو ؛ بويأ

 « روكذملا ريمالا ةدشب هتفرخم عم رکسلا نه ىهللاو فورمملاب سالا ىلع سنآ ةوق لوالا ثيدحلا قو « هريغو
 , ةنوشخ هقح ىف جاجحلا نم ردص ناك نأ دعب هل ضرمنلا نع جاجحلا ىت نار نر كلملا ديع ةفيلخلا ناك نکا

 ا همارک اب ءيمأو جاجحلا ظلغأف كلما دبمل هاکشف

 جاجدا بسا - ٦

 نع رجلا مخز نع ةبالق ىلأ نم بوبأ نع تايفس نع ميكو انثدح یمح او - ۷

 « حاد لك أي ی یبنلا تی أر » لاق هنع قا ىضر = "ىرعشألا يعي س یسوم ىلأ

 ۱ لاو من نع مساقلا نع 1 ةميك " یآ نب فا ای كح ثراولا "دبع ان الح رمعم وأ اشو - ۸

 ۰ جاجد ل هيف میاعطب لاف  ءاخإ مرج نم "یا اذه نيبو اننیب ناكو  ىرعشألا ىموم یا دیه افک د

 لاق. هنم لك أي لر ا لوسر تیر دقق « نذا : لاقف « هماعط نم نادي رف رحأ "سلاج لجر موقلا قو

 هاا “لد أ وأ دل رخ آ « "ندا لاقا . هک ل نأ تفلغ , هتررذق ايش "لک أي هني هقيأر یا

 فل هان محتساف : ةقادصلا مهن نم متن مقي وهو « "نابضغ وهو "هقفاوف ؛ نيبرحشألا نم رن ىف هب هلا

 ی : لاقق « لبإ نم ببتب وال قا لوسر یا . هلع ملجأ ام ىدنعام : لاق « المحال نأ

 ”لوسرى دن : ىباحسأل ”تلقف « ديسب ريغ انب «یرذل "رة دوف سخت اناطعاف لاق ؟ نويرعشألا ۰ نبأ نوبرعشألا

 هللا لوسراب : ایا لب ىببنلا ىلإ انمّجرف . ادبأ حلفن ال نیک لر فا لوسر انلفنت "نال هللاوف ۽ هني لک هلا

 فا ی ٠ و فا : لاق . كتيب تيس كنأ انظف « انامحتال نأ ”تفلغ كانلمحتسا اإ
 «اهتادتر ريخ وه ىذا ”تيتأ الا ابنم ًاريخ اهريغ 'ىرأف نیکی ىلع فاحأ ال - ا ءاش نإ -

 مو ءامهريغو كلام ناو ةيشاحلا ىف یرذلا هزکذ. لادلا كثلثم سنج مسا وه ( جاجدلا محل باب ) هلوق

 هاما اهتلخد ىرهوجلا لاق , فيمض هيف مضلا نا لیقو « اضيأ كلثم ةجاجد ةدحاولاو ؛ مضلا ىوونلا كم

 ثان الا نود ناركذلل مما رسكلاب جاجدلا نأ « ثيدحلا بيرغ » ىف ىنرحلا ميهاربا دافاو « ةماهلا لدم ةدحولل

 ق هعارسال یسو: لا. اضيأ حتفلاب ةجاجد ةدحاولاو ناركذلا نود ثانالا حتفلابو « كيد ام دحاولا و

 نم ةبكلا اهب یمسیو ۰ طقف حتفلاپ یهو ةأرما مسا ةچاجدو : تاق . عرسأ اذا جدي جد نم رابدالاو لابقالا

 یاب عن واو ىذابالكلا مزجو « نکسلا نب ىلع وبآ هبسن « یخلبلا یسوم نبا وه ( یع انئثدح ) هلوق . لرغلا
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 نب هللا دبع نع دحأ دنعو « ینایتخسلا وهو « ةميم نأ نبا , ةيناثلا ةياورلا ف ( بويأ نع ) هلق ۰ رفعج نبا

 بوآ نع ىروثلا نایفس هاور اذک ( ةلالق یآ نع ) هلوق ۰ « ةبالا و أ ىنثدح بويأ انثدح , نایفس نع ديلولا

 « ىزاذلا ىف ىضم 6 بوبآ نغ برح نب مالسلا دبع لاق اذگهو < اسم دنع بو نع ةئيمع نب نايفس هةفاوو

 بویآ نع ةيلع نبا لاق اذكو « ةبالق ىبأ لدي « مساق! نع بوبآ نع » هيلي ىذلا ثيدحلا ىف اک ثراولا دبع لاقو

 ثدحل انأو » لاق م مسأقلاو ة الق نآ نع بوبآ نع ر دز نب داح لاقو « انآ روذنلاو ناعالا ىف ىنأب اک

 حتفب ( مدهز نع ) هلو . لسم دنع امهنع بريأ نع بيهو لاق اذكو « سلا ضرف ىف هجرخأ « ظفحا مساق
 حتفب ( ىرجلا) ةدحوم اهدعب ةروسكملا ءارلا دیدشت و ةمجملا داضلا متفب و هلوأ مب برف نآ وه یازلا

 رخآ فثلدح و « هل عضاوم ىف هجرخآ دقو ثیدحلا اذه : نييدح یوس یراخ,اا ىف هل سيل « ةقث یرصب « ميجلا

 لک ای لب ىنلا تيأد ) هژوق . اضيأ یرخآ عضاوم ىف هرکذو بقانلا ىف مدقن نيصح نب نارع نع هجرخآ

 « هلم مآ نامفس نع یریبرلا دحأ ىنأ نع هجرخأو 0 عیکو نع دوحأ ةقاس اذكو٠ ًارصتخ هددوأ اذك ( اجاجد

 مساقلا نع بوبا نع ثراولا ديه قيرط نم فنصلا هركذ اک.ال واعم رخآ هجو نم « لئامثلا و ف ىذمرتلا هفاسو

 ادرفمو ان ورقم حضاوم ىف هنع هدروآ دقف « تیدحلا اذه یوس ىراخبلا ىف هل سیا و ‹ یمستاا مصاع نا وهو

 هل یسوم ىبأ یوتفو ۰ كلذ لع فلحو جاجدلا لكأ نم عنتما ىذلا لجرلا ةصق ىلع المتشم الواعمو ارصتخع

 دررأ دقو < مپامحم نأ 2 ىنلا نم مملظ وهو « هبسو كلذ ىف ثيدحلا هل صقو « لک أيو هني نع رفكي نأب

 نع و رج نب نالبغ ةاور نم اضيأ جاجدلا ةصا نود هترافکو نيملا <f نم اا امو لاحتسالا ةمق فیصلا

 , نبا هللا ديع نب ديرب قبرط نم یزاغلا قاضیا اهدروأو « ناع الا ةرافک ىف هب أ نع یسوم ىنأ نب ةدرب ىبأ

 ٠ ىف تاحأ دقو نيهلا ةرافك ركذ هيف سيلو ؛ لاحتسالا ةصق ىف هنم اناس من ةدرب نأ هدج نع ةدرب نآ

 ىبأ دنع انك) هلوق . جاجدلاب قلمتيام انه ركذأف ‹ روذنلاو نام لا باتک ىلع هحرشب یزاذلا فو سخلا ضرف

 هيجي سيل و « نيتلا نبا لاق اذك « هنيب ىف ریمضاا نم لدب ضفخلاب ( ىحلا اذه هئيبو اديب ناکو ىرعشألا یسوم

 ااو « دارا كلذ سیا و « ءاخ] مرج نم ىحلا اذه نيب و اننبب ناك لاق ىرجلا امدهز نا مالكلا رب دقت ريصل هز ال

 ةياور ىف انه عةو دقو « مچ ونب ۸و مدهز موفل ءاخإو ةدوم لهآ اوناک نيبرعشالا هموقو یسوم ابآ نأ دارملا

 قايس اك ةبالقنآ و مساقا نع بو نع ليعامسا ةياود ف عقو اذكو « ىحلا اذه نيبو اننیپ ناكو ىنيمشكلا
 نم ديحوتلا باتک رخاوأ ىف هجرخأ دقو « حصيال ینملا نأ الإ نيتلا نبا لاقام ديؤي وهو « نالا ةرافك ىف

 نيبو مرج نم ىحلا اذه نيب ناک » لاق مدهز نع امهالك مساقلاو ةالق ىبأ نع بوأ نع ىلا باه ولا دبع قيرط

 مهضمب هطبض نيتلا نبا لاق دملاو هلوأ رسكب ( ءاخإ] ) هلق . ةد.ةعملا یه ةياورلا هذهو , ءاخإ وأ دو نيبرعشألا

 مت ىنب نم لجد ديز ني داح ةياور فو « نوآلا یا ( رحأ سلاج لجد موقلا فو ) لوق . أطخ وهو رصقلاب
 قب رم نم یذمرتلا جرخأ دقف « هسفن مجآ ىوارلا مدهز وه لجرلا اذهو « مجملا ىأ ىلاوملا نم هنآك رحأ هللا

 ی هللا لوسر تيأر یناف « لكف ندا : لاقف اجاجد لک أي وهو ىسوم ىنأ ىلع تاخد » لاق مدهز نع ةداتق

 « مرج ىنب نم مدهزو هللا ميت یب نم هنأب بابلا ةياور ىف لجرلا فصو هن وكل اذه لكشأ دقو . ارصتخ « هلكأي

 نوكي نأ دامیتسا ددعتلا یرعد ىلع هلحو , يميتلا لجرلاو مدهز اعم امئتما امآ رهاظلا : ىمانلا ضعب لاقف
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 نب هللا دبع نم دوکذلا ثيدحلا دمخأ جرخآ دق لب كلذ ىف دعب الو« مرج لاو هللا مت ىلا بسني دحاولا صخشلا

 لاقي هلا مث یب نم لجد نع» هتياور ىف لاقف ىروثلا وه نايفس نع ىتدعلا وه دملولا
 ىلأ دنص انك : لات مدهز هل

 ةليبف مرجو « هللا مين ىبب ىلا ةرات و مرج ىنب ىلإ بسنپ ةرات ناك امدهز لملف اذه لعف « جاجد محلب ىتأف « یسوم

 ىب نم نطب هلل يقو « ةعاضق نب فاحلا نب ناربع نبا ةليقث ةدحومو ىازب نابز نب مرج ىلا نوبسني ةعاضق ىف

 نب ةءو نب بلاك نب روث نبا  ارغصم ءافو ءارب  ةديفر نب هللا مين ىلا نوبسني اضيأ ةعاضق ىف ةلببق مو بلك

 نوبسنيام اريثكو : باسن الا ىف ىطاشرنا لاق « مرج مع ناولخل , ةعاضق نب فاحلا نب نارمع نب ناولح نب بلغت

 بحاص مدهز نوكي نأ ىف دعب الف ‹ عضاوم ةدع ىف مدقت اك هسفن لجرلا مآ ارو : تاق . همامعأ ىلا لجرلا

 ىلا بابلا اذه ىف روكذملا هدنسب ىروثلا نع ىايرفلا قيرط نم قبلا جرخأ دقو « ددمتلا مدع لصالاو ةصقلا

 ثيدحلا ركذف « لكف هندا لاق  انتن لك أي هتيأر ىلا : تاقف قاعدف جاجدلا لك أي ىسرم ابأ تیار د لات مدهز ٠

 محل لك أي وهو ىسوم ىبأ ىلع تاخد » لاق مدهز نع قارولا رطم نع نزح نب قعصلا قيرط نمو . عوفرملا
 نع خورف نب نابيش نع ىسوم هجرخأ دقو « ثيدحلا « هلك آال كفاح ىنِإ تاقف « لكف ندا : لاقف جاجد

 لاقف » هيف لاقو هوحن مدهز ند رخآ هجو نم هحيمص ىف ةناوع وآ هجرخأ اذكو . هظفل قسب مل نكل قءصلا

 « دمتعلا وف ةصقلا بحاص هنأب ابف مدهز حرص قرط ةدع هذوف . ثيدحلا « هدیرآ ال یا : تلقف « لكف ندا : ىل

 نع ةياود ىنف « جاجدلا لك أ نم عنتمملاو مدهز نيب ةرباغملا هرهاظ ام نيحيحضلا ىف عقوام الإ هيلع ركمي الو
 هرهاظ ناف ؛ ثيدحلا أكلتف « له : لاقف ىلاوملاب هيبش رحآ هللا يت ىتب نم لجر لخدف ىسوم ىبأ دنع انک د مدهز

 اولخد نيذلا هموق « انک ه هلوقب مدهز دارم نوک نأ زوحي نکا « ىسوم ىبأ دنع سلاج مدهزو لخد لخادلا نأ

 باخ ىأ « نيصح نب نارمع ائيطخ د ىتانيلا تباث لوقك هلثم هريغ لمعتسا دق زاجم اذهو ‹ ىسوم ىنأ ىلع هليق

 هيفام ةياغو , ركذام هل یر لخد مدهز نوكي نأ لمتحيف « ةروكذملا نارع ةبطخ ىب اث كردي لو , ةرصبلا لهأ

 ةياور قو ؛ ةمجعملا لاذلا رسكب ( هترذقف ايش لكأي هتيآر ىلا ) هلق . لعأ هقاو هيف بم الو , هسفن مہ هنأ

 یسوم وبآ هل نيبف « ةلالج تراص تبع كلذ نم تشک ا انا نظ اکو « ارنق لک ات اهتیار ینا , ةنارع ىبأ

 (ندا لاقف) هلوق . كلذك جاجدلا لك نوكي نأ كلذك اهآر ىلا ةجاجدلا كلت نوكن م مزايال هنأ وأ كلذك تيل اجنا

 نيوثتلا عم ةمجعم لاذبو ةزمملا رسكب « اذا » یخرسلاو ىلمتسملا دنع عقوو « وندلا نم سآ لمف رثكالل اذک
 نم كش « كثدحأ وأ » هلوقو « بوصنم وه نائل ىلعو « موزج « كربخآ و هلوقف لوالا ىلعو « بصن فرح

 رغ دوذ سم اناطعأف ه هلوقو « روذللاو نام لا ىف هحرش ىنايس ( لب هللا لوسد تيثأ یا ) هلوق . ىوارلا

 ءىش لك ةورذو ةورذ عمج رصقلاو ةمجملا مطب ىرذلاو « ضيبألا رغآلاو رغآ عج ةمجملا مطب رغلا « ىرذلا

 ىف زوحيو « ريد الو اهيف ةلعال ام ابفصو دارآ وأ ؛ ةقيقح ءاضيب تناك اهلغل و لبالا ةمئسأ انه دارالو « هالعأ

 باوصلاو : لات ةيبرغ ىف ءاقبلا وبأ هرگنتساو ؛ ةفاضالاب عقو اذگ ۾ دوذ سم و هلوقو لاو بصنلا رغ

 فاضلا ريغ فاضلا ددعلا نآل « ىنعملا ريت نبونت ريغب ناك ول ةناف , سح نم الدب دوذ نوكي نأو سمخ نب ونت

 ىنعملا داسفب کح فيك ىددأ امو « ىنا ةثالث دوذلا لب الا نال اريعب رشع ةسمخ دوذ سمخ نوكي نأ مزليف هيلا

 نيذه نخ » هقرط ضعب ىف تبث دقو ؟ رضي ىذلا اف !ريعب رشع ةسخ لبإلا ددع نکیل و ۽ اذك ددملا ناك اذإ
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 دیصلا و حئابذلا باتنك - ۷۲ ۹۸

 ةسمخ یوس مطب مل هنأ ةعرهةياور تءاج ول نأ مب ۵] اق ىذلاو « تارم تس دع نا ىلا « نينيرقلاو نينيرقلا

 . ريوصتلا ناکم] عنم ال ةحيحصلا ةياورلا هذهو « لب 5 ازاج دحاولا ىلع دوذ ظفل ىناطأف كلذ ردقت ىلعو « ةرمبأ

 ناك ولو هيلع ماءطلا هضرعو لخادلا ماعطلا بحاص ءاند:-او ؛ ءاك] لاح ىف هقیدص ىلع هرلا لوخد ثيدحلا قو

 وهو ؛ هيشحوو هيسأا جاجدلا لكأ زاوج هيفو . مدقن اک هيف ةكربال ببس ماعطلا ىلع ةعاجلا عاتجا نال . اليلق

 رهاظو « راذفالا لكأتام ىهو ةلالجلا ناسا میضهب نأ الإ . عرولا لیبس ىلع نيةمعتملا ضعب نع الإ قافتالاب

 « رعیلا یهو ديدشتلاو جلا ركب ةلجلا لكأت یا ةبادلا نع ةرابع ةلالجلاو , كلذ لابي م هنآ یسوم ىبأ عينص

 حيض دنسإ ةبيش ىبأ نبا جرخأ دقو . ممعتلا فورلاو « عبرألا تاوذب ةلالجلا صاصتخا مزح نا ىعداو

 « هريغو جاجدلا نم ةلالجلا لك اب سأبال : ثيللاو كلام لاقو « اثالث ةلالجلا ةجاجدلا سبع ناك هنأ ريع نبا نع

 وبأو هح و یذمزتلا هجرخآ ام اصعا قرط نم ةلالجلا لكأ نع ىهنلا درو دقو « رذقنلل اء ىهنلا ءاج امئاو

 .نعو « ةلالجلا نا نعو « ةمثجلا نع ى قلب ىنلا نا » سايع نبا نع ةمركع نع ةداثق قب رط نم یاسنلا و دواد

 « ةو ره ىلأ نع د لاقف ةمركع نع هاور بويأ نأ الا « هلاجر ىف یراخبلا طرش ىلع وهد « ءاقسلا ف نم برشلا

 اهلك او اهنایلآ برش نعو ةالجلا نع 2 هللا لوسر یبت » ةريره ىبأ نع رخآ هجو نم رازبلاو قجبل هجرخآ و

 ایل برشی وأ اہ لكؤي نأ ةلالجلا نع قب هللا لوسر یبت د رباج نع نسح دنسب ةييش ىبأ نبالو « ایوکدو
 « ةيلهآلا رجلا مومل نع ربيخ موب يقلب هتا لوسد یه » ص الا نب ورع نب ها دبع ثيدح نم یاسنلا و دواد ناو

 لك أب ابل ريغت اذا ةلالجلا لك أ ةهارك ةيعفاشاا قلطأ دقو . نسح هدنسو « اهل لك أو اهبوكر نع « ةلالجلا نعو

 نمو « ىموم ىنأ عينص ةيضق وهو « هيذثت ةهارک امنأ رنک حجرو « كلذ نم ترثكأ اذا هجو قو « ةساجنلا
 نيللاو محللا ىلع ركح الف كلذ عمو « ةساجنلاب الا یذغتق الف سجنت |,شرك ىف راص اذإ رهاطلا فلعلا نأ مهتجح
 هتلك أ اذا امال ةبادلل هماعط] زاج ةرواجلاب سجنت اذا رهاطلا فاعلا نأب بقعتو . اذه كلذكحف . ةساجنلاب

 ىنا نأ ىلا ةلبانحلا لوق وهو ةيعفاشلا نم ةعامج بهذو . ةلالجلا فالخ «فلعلاب یذغتت اعاو ةساجالاب ىذذتلال

 نيمرحلا مامإو لافقلاو ىزورملا قاما وب هح یذلا وهو « ءارقفلا ع ديملا قيقد نبأ مرج هبو ۰ مرحنل

 ريتعملاو , ةبلك نم عضرت ةاهلاك سجنلاب ىذغتيام ةلالجلا ىنمم ىفو « اپضیب ابو اهنبلب !وقحلاو ىلارغلاو ىوغبلاو
 تيقو هيف فلسلا نع ءاجو , حیحصلا ىلع رهاطلا ءىثلاب فلع: نأ دعب ةساجناا ةص"ار لاوز ةلالجلا لكأ زا وج ىف

 نع رظن هيف دنسب قمبلا جرخأو . مدقت ا « اثالث ةلالجلا ةجاجدلا سبح ناك هنأ رمع نبا نع ةبيش ىبأ نبا دمق
 اموی نيعبرأ فلعت ىتح لكؤتال اهنأ اعوفرم ورع نب هللا دبع

 لیلا مو ساپ - ۷
 ىلع ام رف انرحن » تلاق ءامسأ نع ةمطاف نع ماشه ایادح "نایفس انثادح "یدیما ازم - ٩

 € هايلك اف 2 هلا لوصر دبع

 هللا دبع نب رباج نع ىلع نب دمم نع رانيد نب ورع ن ديز نب داح ان دح د دسم شرح هس ۰

 < لا موحل ىف ضخرو « رجلا مومل نع ريوخ موي تع یبا يهم » لاق مهنع هلا ىضر
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 رهاظ زاوجلا ليلدو . لاق اذك . دالا ضراعتل محلا ركذي ل : رينا نبا لاق ( ليخلا مول باب ) هلوق

 یهو ریپزلا نه دذنملا تاب یه ةمطافو . ةورع نأ وه ماشهو « ةع نبأ وه ( نایفس ) هلوق ٠ یاس اک ةوقلا

 ماشه لع ھلن ەس ف فل أ دوو . «حیذلا و رحنلا باد, ف اه رص كاذ مده دقو 6 هج وزو روکذلا ماشم م۶ ةنبا

 هع دام نب ةيده ةياور نم نابوث نا لاق اذيكو« ءاعأ نع هوبأ نع هذع ققثلا باهولا دبع اور نم بوبأ لاقف

 رکذو ؛ رازبلا هجرخآ ماوماا نب ريبزلا نع بأ نع ماشه نع لسم نب ةريغملا لاقو « ةورع نب ماشه نع

 یاب 2 هللا لوسر دبع ىلع اسرف ار ) هلوق ٠ هفا و نمو ةنيمع نبا ةياور حجد م ˆ یالتخالا ىنطفرادلا

 نحن هان اف د یامقرادلل ةياور فو « نیباب لق كلذ مدت دقو « ةئيدملاب نحنو و ماشه نع نابلس نب ةدبع دار

 ليقف ههجوت ىف نوحراشلا فلتخاو ءانحيذد و« انرحن » افق ىف فالتخالا مدقتو « تلي هلا لوسر تیب لهاو
 ددعتلا مدع لصالا بآل رظن هيفو « ىوونلا حنج هيلاو « نیتم كلذ عقو ليقو . ازا حبذلا ىله رحنلا لمحي

 كلذ نمدافتسااو « انحذ لاق میضعپ و ان رعت ةع لاق ةاورلا ضعيف : ماشه ىلع هيف فالتخالاو ۱ دوحتم جرخا و

 یذلا امآ و « اذه عضوم اذه. ناينالا محل غاس الالاو « رخالا ماقم ةيكذتلا ىف امهدحأ مايقو مدنع نما زاوج
 كلذ نأ « ةنيدملاب نحنو » اطرق نم دافتسی و « كلذ ف نيفلتخلا ةاورلا نيب یواسنلا عوقول ررحتب الف هنیعب عقو

 تيب لهأو نحن » اطوق نمو ..دابجلا تالآ نم ابنآ ةلعب املك ا عنم ىلا دنتسا نم ىلع ديف « دابجلا ضرف دعب

 ركب ىبأ لب نظي مل دري مل ول كلذ نأ عم : كلذ ىلع ملطا یب ىنلا نأ هيف سیل هنأ معز نم ىلع درلا « ما ىنلا
 مدعو مب ىنلاب مهطالتخا ةدشا « ءزاوحي معلا مدنعر الإ علي ىلا ت٥ز ىف ءىش لمف ىلع نومدقي مہنآ
 انک و لاق اذا احلا نأ مج جارلا ناك مث نمو , ماكحالا نع هلا وس ىلا ةباحصلا ةيعاد رفوت عم اذه « هل مهتقرافم

 كلذ ناك اذاو « هرب رقن و ىلع لَ ىنلا عالطأ رهاظلا نا ۰ عفرلا مك هل ناك « ےب ىنلا درع ىلع اذك لعفن
 نبا وه ورزهعو « نیز نا وه ( داع ) هلوق ىناثلا كيدسملا . قيدصلا ركب ىلأ لآ فيكذ یاحصاا قلطم ىف

 نب ورمع نيب ديز نب دا لخدأ اذك , رفمج وبآ رقابلا وهو ىلع نب نيسحلا نبا ىأ ىلع نب دمو « رانيد
 « كلذ ىلع ادامح قفاو !دحا لعأ ال : لاق ىئاسنلا هجرخأ الو « ىلع نب دمت ثيدحلا اذه ىف رباج نيبو رانید

 دانید نب ورمع نع اصالكةنييع نب نايفس ةياور نم یذمرتلاو وه هجرخأو ؛ دفا و نب نيسح قيرط نم هجرخأو
 ةنييغ نبأ لوقي ادم تعم : لاقو ةئيمع نبا ةياود حیجرت ىلا امرأ ىذمرتلا لامو « ىلع نب دمع هيف سيل راج نع

 نع جرج نبا هقفاو دقو « دز نب داح قي رط جی رخ لع لسمو یراخبلا یصتقا نكل : تاق . داح نم ظفحا

 قیرط هلو « جرج نبا قیرط نم دواد وبآ هجرخآ « همسي مل هنکل رباجو ورمع نيب ةطساولا لاغدا ىلع ورمع

 نب نيسح قیرط نم یاسفلاو « دام قيرط زم دواد وبأ,ب « جرج نبا قيرط نم لسم اپجرخآ رباج نع ىرخأ
 نأب مرج قهببلا برغأو « اضيأ رباج نع ءاطع نع احبج ىئاسنلا هجرخأو « هنع ريبزلا ی نع مهلك دقاو
 ةراشإ عم حصأ ةئيبع نبا ةياور نأ يذمىلا ىوعد ءابقفلا ضعإ برذتساو , راج نم هعمس | دانید نب ورمع

 یوعد نم مولي الو , هلاصتا هدنع حص هنأ ىلع لوم ىذمرلا مالك ناف لوهذ وهو « ةعطقنم اهتأ ىلا قببلا

 راج نم عامسلاب ورمع حیرصت اف ةياور تدجو نإ هنأ قحلاو « كلذب لوقي یذمزانوک هعاطقنا قبيبلا

 ضراعتلا دوجو دقت ىلعو ةاصتملا یه ديز نب دام ةياورف الإو ديئاسالا لصتم ف ديزملا نم دام اور نوکتن

 ىرابلا مه + ٩ ج۸۲ -
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 (رملا موحل نع رببخ موي ) هلوق . لاح لك لع حيي وېف « هذه ريغ راج نع ىرخأ قرط ثي دحالف ةبج لك نم

 هلو «  صخر » لدب « نذأو » لسم ةياور ىف ( ليحل ا موحل ىف صخرو ) هلو . « ةيلهآلا » هتياور ىف لسم داز

 نبا ثیدح قو « لهالا راا نع لب ىنلا ان او « شحولا رمحو ليخلا رييخ نمز اناك ! د جرج نبا اور ىف

 , امهريغو هايحاص هفلاخو ليخلا لك أ ةهارک ىلا ةفينح وبأ بهذو : ىواحطلا لاق . « ىمأ » یطةرادلا دنع سابع

 «قرف ةيلهالا رجح لاو ليلا نيب ناك امل رظنلا قي زط نم اذوخأم كللذ ناك ولو « ابل ىف ةرئارتملا رابخألاب اوجتحاو

 ةنأ راج ريبخأ دقو ايس الو « رظنلا هبجوب ام اهب لاقي نأ ىلوأ لب هللا لوسر نع تحص اذإ راثالا نكلو

 دقو : تلق . امنکح فالتخا ىلع كلذ لدف « رخلا مول نم هيف مهعنم ىذلا تقولا ق ليخلا موه مهل حابأ إب

 نيخيشلا طرش ىلع حیح دانساب ةیبش ىبأ نبا جرخأف ٠ دحأ ءانثتسا ريغ نم ةباحصلا نع نيعباتلا ضعب لحلا لقن

 لقنام امأو .« مسن : لاقف ؟ قم هللا لوسر بامصأ هل تلق : رج نبا لاق . هنولكأي كفلس لزب مل» لاق ءاطع' نع

 كلذ فعض ىلع لديو « نيفيعض نيدنسإ قازرلا دبعو ةبيش ىبأ نا ةجرخاف اهتهارك نم ساپع نبا نع كيذ ىف

 ىحوأ ابف دجأ ال لق ) ىلاعت هلوقب ةيلهالا رجلا ةحابال لدتا هنأ هنع احيمص هدمب ىذلا بابلا ىف ىنأيس ام هنع

 عنلا ببس ىف فقوت هنأ اضيأ هيف قايسو « قرف الو ليخال حلص رجلا لول اکسمتسم حلص نإ اذه ناف < امرح لا

 نأ دءبيف اضيأ ليخلا ىف هلثم ىتاب اذهو ؟ سانلا لوح تناك اهنوک ببسب وأ ادب م امم رحت ناك له رجلا لک أ نم

 سابع نبا نع ىوق دنسب ىنطفرادلا جرخأ لب « ةيلهالا رجلا ىف فقوتلاب لوقلاو زيخلا ميرحتب لوقلا هنع تبث

 ةهاركلاب لوقلا حصو « ليلا موحاب ىمأو ةيلهالا ىجا مو نع قلل وسر ین » هظفل و راج ثيدح لثم اعوفرم

 دنغ روهشملا : ىبكافلا لاقو . ميرحتلا ةيفنحلاو ةيكلاملا ضعب نعو ؛ ةيفنحلا ضعإو كلامو ةئيبع ن محلا نع

 ليخلا محا هرك | : ءريغصلا عماجلا» ىف ةفينج وبأ لاتو . ميرحتلا مهتم نیفقحا دنع حيحصلاو « ةهاركلا ةيكلاملا

 هنع حو « ىلهالا رانلاک دنع وه سيل و ميرحتلا هيف هفینح وأ ىنلطب مل : لاقو هبزتتلا ىلع یزارلا ركب بأ هلم

 یورو : امارح ىمسي الو هلك ۲ مثأي ميضعي نعوءممرثك أ لوق وهو : ميرحتلا ةريخذلاو ةبادحلاو طبحا باعصأ

 ىبأ نع «راثالا » ف نسحلا نب دم جرخآ و « اهركذ ىنالا ةيآلاب جتحا هلاو عنملا كلام نع بهو نباو مساقلا نبا

 نيا هل لدتسا و « ةهاركلا كلام بهذم : « لسم حرش » ىف ىطرقلا لاقو « كلذ وحن سابع نبا نع هل دئسإ ةفينح

 ةموهزو ابنيه كلذ نف« عذملاب لوقلا دكؤي امم ريملاو لاغبلا نيب و اهتیب قلخلا هيشلا : بینا نيا لاقو . ةب الا لاطب

 ماعنالاب هيلا دعو قرافلا قثب قحا قلا هبشآ دك ۳ اذاو : لاق « رت ال اهنأو اماررآ ةفصو هظاغر اب

 :ةرج ىبأ نب دمع ربا خيشلا لاقو ءاذه نع باوجلا هنم دخوب ام ىواحطلا مالک نم مدقت دقو. ها اهلك أ ىلع قفنملا

 تفتن ا ولف « دابجلا ىف ابل اخ لمعت اهتوكل املك ال كلام ةما رک ببس نكل < حضاو اةلطم زاوجلا ىف لیلدلا

 عقو ىذلا ودعلا باهرإ م صقنلا ىلا لوئیف امان ىلا یضغیف اهناق ىلا یدال رثك ولو هلامعتسا رعکل ةهارکلا

 یراق « هيف ثحبلا سنا رز جراخ بيسل ةهاركلاف اذع ىلعف : تلق . لیلا طابر نمو إل ىناعت هلوق ىف هب سلا

 كلذ نم مولب الو « عنتمال روذع باکت را ىلا یضفال عبذ ول نآ یخ مآ ثدح ول هتحابإ ىلع قفتملا ناويحاا

 قفا ويف ةلامعتسا لق ةهارکل اب ليق اذاف : اردان ناك ىوبنلا نمرلا ىف ابلكأ عوقد نإ هلوق اذكو , هع رحب لوقلا

 لصأ نوک نم مزلب ال و  ىلوالا فالخ نوك نأ هتباغ لب ةهارکلا اليلد شه ال اذهو . ىهتنا لبق قوام
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 ناويحم ضقتنف اب ةيحضالا تزال الالح تزاك ول نیم الا ضءإ لوف اماو . لكلاب هژابف هلكأ لح ناوم
 عرش ول هال امؤاقيتسا اب ةيحضألا عرشت ال لیلا نوک ین بیسلا لعل و « هب ةيحضألا عرش مو لوک ام هناف ر

 وبأو یواحطلا رکذو . داملا وهو امام ءايشالا مآ ىف اهب ةعفثلا ینافل اهريغ ىف زاج ام عيمج امف

 یج » لاق راج نع ةءلس ىنأ نع ںیٹک ىبأ نب ی نع ردع نب ةمركع قيرط نم مزح ن دم وبأو ىزارلا ركب
 : تلق . رامع نب ةمرکع نوفعضب ثيدحلا لهأو : ىوادطلا لاق « لاغبلاو ليخلاو رجلا موحل نع تا لوسد ١

 ريغ نم 4 جرخآ امها نکل « لسم هل جرخآ دقف هقيئوت ىف افت ناکناو ةمركع ناف, ريثك ی آ نب ىحي ىف اس ال
 یراخبلا لاقو .ةفيعض ريدك نآ ن ىح نع هثیداحآ : ناطقلا دمعس ن یک لات دقو « ريثك ىأ ن ی نع هتياور
 ةملس نب یاب ريغ نع هثیدح : نأ لاقد . ىع ىفالإ سأب هب سیل :یاسالا لاتو . رام ی نقدي

 دقف قیرطلا هذه حص ريدقت ىلعو « اضيأ رك ىنأ نا ىحي هموهع ىف لخدو « هلبق ام دشأ اذهو « برطضم

 نوكي نأ ريدقت لعو « ركذ ليخلل يف سيل ةبرط نم ىذمرتلاو دحأ دنع ثيدحلا ناف ۰ امف ةمرکع نع فلتخا
 الاجر نقتأو الاصتا ربظآ کجا ىف رغاو لیخلا موحل نيب ةلصفملا راج نع ةعونتملا تاياورلاف هظفح هداز ىذلا
 هت اغ نال ةلعب سيأو , سيخ دوشب مل هنأ قصتنا نا نع هلن ام راج ثيدح ةيفنحلا ضعب «لءا و ۲ ادص رثكأو

 یہ بين ناو نا ىف جرخا ديلولا نب دفاع ثيدح ليخلا لكأ عنم نم ججج نمو « باعت لسرم نوكي نأ
 اهدعب الا لسی مل هلات ًاطخ وهو « ريخ دوش هنأ هایش ىف نال , ركنم ذاش هنأب بقعتو « ليخلا مو نع ىرخ موب

 وهو ىريبزلا بعصم لاق ام ىلع كلذ ف ةدمعلاو < حفلا ةنس ناك همال-] نأ رک آلا هب مزج ىذلاو ‹ حيحصلا ىلع

 64 با ريال ىتح ةبضقلا ة مع ىف ةكم نم رف نيح دلاخ ىلا ديلولا نب ديل ولا بتنک و لاق شيرقب سانا لعأ
 «الوبج ايدار دنسلا ىف نأب اضبأ لعأو « امزج ريخ دمب ةيضقلا ةرمع تناكو ٠ دلاخ مالسا ببس ىف ةصقلا ركذف
 لوسر نأ رک دف « دلاخ عم اک : لاق صح لهأ نم لجر نع ريثك ىبأ :نب حب قب رط نم ىرإطلا جرخأ ۴ نکل

 ثيدح نأ دواد وبأ ىعداو « لجرلا ماهياو یح سیل دب نعاو ۰ اه ةو !رايخو ةيلهالا رجلا مو مرح جلب هللا
 «اضوستم ناك حص نإ اذهو , حصأ هح ايالا ف ثيداحألا : یاسنلا لاق |ذ.اكو « هان نيب و خوسفم دل ول نب داخ

 میوحتلا خس ىلد نذالا لمح « نذأ » رباج ثيدح ىفو «ییهن هدلاخ ثيدح ىف یأرو ناربلا هدنع ضرامت امل ةنأكو
 هفالخ ىلعرثك الاو «ربيخ حتف ىلع امي أس دناخ مالسإ نوكي نأ نذالا ىلع اقباس ىهلا نوک نم مزابال هن ال رظا هيفو

 نم ءاج ؛ جرا ىأش وه : لاقو دلاخ ثيدح ركذ نأ دعب خسنلا ىزاحلا ررق دقو . لات>الاب تبث ال خسنلاو
 ارخأتم نذالاو اقباس ناك عنلا نأ ربظي كلذ نم ةنآل « نذأ » و «صخر د نم راج ثيدح ىف درو ام هجو ريغ

 ىف سال و .هأ دا هف رعم مدعل ةدوديم خسنلا ىوعد تن اكل ةظفللا هذه درت مل ولو : ناق : هيلا ريصملا نيعتيف

 ةءاربلا ىلع ناك ريخلاو ناغيلاو ليخلا ف محلا نأ ربظي ىذلا لب « خسنلا لا راما هعم نش ام داو صخر طفل

 الك | ىف نذأف اهب اشا كلذك ل يخلا نأ اونظي نأ ىثخ لاغیلاو رجلا نع میخ موب عراشلا ماه الف « ةيلصالا

 خسالا تدثي الف ةمرح الو لحب ال فصوت ال عرشلا ىف امكح نايب لبق ءايشالا نأ حجارلاو « لاغبلاو ريجلا نود
 لجأ نم اماع ناک ریح لاو ليخلا لک أ نع یہا نا : لافف ىرغأ قب رطب خسنلا ريرقت اضيأ ىزاحلا لقنو . اذه ىف

 امم رع نأ سجر رج مو نأب ةئادنب نيب مث ٠ رودقاا ءافك أب مآ كاذذلو , سیمغتلار ةمسقلا لبق اه مذخأ
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 راك ا۶] رودقلا ءافک اب سالا نأ هيلع ركعإو . ةصاحخ ةم_قلا كرت بیسب ناك اما لیخلا نع یبنا نأو , اهتاذإ

 ال تباث هنأ لس ولو دلاخ ثز لح نأ قلاو « هدا م الف ليخلا ال حیح ملا ف هب حرصم وه اك را ايف مهخيطب

 یراخیلاو دا دلاخ ثیدح فءض دقو, ءامسأ ثیدح هقفار دقو « زارجلا ىلع لادلا رباج ثيدحل اضراعم ضهني
 داخو رباج ٹو لح نيب م! عمجو ؛«نورخآو قلا دءعو ربا دیه ناو ىناطخلاو ىنطتراالاو نوراه ن ىموهو

 تناك ريخ ىف ليخلا نال « ةلاح نودةلاع ىف حملا لع لاد دلاع ثيدحو لا ىف زاوجلا ىلع لاد رباج ثيدح نأب
 الضف ةقلطملا ةها ركلاب ليخلا لك | فصو مزلي الو« روكنملا ىلا ضراعي الف ,دارجلل اجلا نيج اتع اوناكو ةزيزع
 تومت نأ تدارأف مار هللا لوسر دهع ىلع سرف انا یناک , ءامسأ تبدح ىف ىنطةرادلا دنع عقو دقو ٠ مرحتلا نع

 عفتني ال تراص يحب تريك تناك نمرفلا كل: لملف نيع ةعقاو اهناب ءاهسأ ثيدح نع باجأو « اهائلك أف اهانذف

 بابلا ف راج ثيدح نأ مهضءإ معزو , ديج حجج وهو « اهتاذإ ال جراح ىنما ليخلا نع ىونلا نوكيف دابجلا ىف ام
 بيسب اف مش صخر هنأ ىلع لدف ؛ عفاملا مارق عم روظحلا ةحابتسا ةصخرلا نال « صخر » هلوقل ميرحتلا ىلع لاد
 ابضعبو نذالا ظفلب ءاج تایاورلا رثک | ناب بيجأو . قلطملا لحلا ىلع كلذ لدي الف , ريخ ممت اص ىتلا ةممحلا
 ضقوتو . ةباحصلا دبع نع رخأت نم حالطصاب ةصغرلا صوصح ال نذا صخر هلوقب دارلا نأ ىلع لدف ىمالاب
 . لیلا ةرعو اهترثكل كلذب ىلوأ ةيلهالا رجلا تناكل ةصمخلا لجال ةصخر ناكول ليخلا لكأ ىف نذالا نأب اضيأ
 لاتقنا نم ليخلاب عفتني اف اهب عفتني ال هاو « هريغو لدا نم ريما, عفتني ايف اهب عفتني ليلا نالو « ذئنيح
 مهب ناک ام عم رحلا اف یخبط ىنلا رردقلا ةفاراب ىمأ مر هنأ هيلي ىذلا بابلا ىف اع رع قایس اک عقاولاو ؛ اهلع
 نا نع لقنام امأو « ةرورضلا صوصخ ال ةماعلا ةحاب الإ ناك ١إ ليخلا لك أ ىف نذالا نأ ىلع كلذ لدف ةجاحلا نم
 كىم دقق 4 ةئيزو اهویکرتا ریطاو لاغیلاو ليخلاو ر لاءت هلوقب عنملا جاجتحالا نم امهريغو كلام و سابع

 نال , كلذ ريغل قلخت مل اهنأ ىلع لدف .!ءلمتلل ماللا نأ اهدحأ : هچوأب كلف اوررقو « ميرحتلاب نيائاقلا شکااپ
 ابك ارتشا ىلع لدف ريما و لاغبلا فطع اهناث . ةبآلا رهاظ فالح یضتقت املك ةحاباف رصحلا دیفت ةصوصنملا ةلعلا
 قاسم تقيس ةبآلا نأ املا . ليلد ىلا هيله تفطع ام مك نم اپکح درفأ نم جاتحبف ميرحتلا عح ىف اپعم
 ميكحلاو « ةطساو ريذب ةينبلا ءاقب هب قلعتي هلال مظعأ هب نانتمالا ناكسا لک الا ىف ام عفتني تناكولف « نانتمالا
 اہک أ حيبأ ول اهعباد . ابلبق تاروكذملا ىف لک الاب نانتمالا عقو دقو اس الو. اهالعأ كرتپ و ممثلا یاب نت ال
 باوجلاو « ةيآلا هذه نم هب اوكسم ام صخام اذه « ةنبزلاو بوکرلا نم نانتمالا ةب عقو ابف اهب ةعفنملا تتافل
 « نینس تس نم رك أب کم نم ةرجحلا دعب ناك ليلا لك أ ىف نذإلاو اافتا ةيكم لحنلا ةبآ نأ لامجالا ليبس ىلع
 حرص ثيدحلاو « لك الا منم ىف اص تسول لحنلا ةيآق اضيأو . لك الا ىف نذأ امل عنملا ةيآلا نم يب ىنلا ميف ولف
 وأ ميرحتلا نوكي نأ نم معأ كرتلاو « لک الا كرت ىلع ركذ ام لدب اف لزنتلا ليبس ىلع انيأو . هزاوج ىف
 امآ « ليصفتلا ليبس ىلعو زا ,جلاب ةحرصملا ةادالاب كسلا قب اهنم دحاو نيعتي ملاذاو « ىلوالا فالخ وأ هبزنتل
 لک الا ريغ فو امهريغ ىف ليخلاب عفتني هناف « ةنيرلا و بوكرلا ىف رصحلا ةداق] لسن مل ليلمتلل ماللا نأ ائياس ولف الوأ
 نيحيحصلا ىف روكذملا ةرقبلا ثيدح هريظن و ليلا هل بلطت ام بلغأ امهئوكل ةنبزلا و بوكرلا ركذ امتاو « اقافتا
 « بلغألا هب دصقي مل رصحلا ىف حرمأ هنوك حم هناف ,ترحا انقلخ امن اذهل قل مل انا تلاقف امك ار تبطاخ نيح
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 ام نانتمالاف ال اث امأو . ةفيعض یهو « نارتقا ةلالد ىه امنإ فطعلا ةلالدف ايناث امآو. ةب لئاقالو « ريجلاو لاغب

 ىف اهتزعل ليخلا لك أ نوف رعي !وتوکی مو ءاوفرعو اوفل أ ام اوبطرغ لیخلاب مهعافتنا هب حقي ناك ام ابلاغ ب دص»
 نانتمالا ىلع نيفنصلا نم لك ف رصتقاف لک ألا و لاقثالا لمح ناك اهب ميهافتنا رشک ! ناف ماعن لا فالخم « مدالب

 نذإلا نم مزل واف اعبار امأو . رخأآلا قشلا ىف هلثم مزلل قشلا اذه ىف رصحلا كلذ نم مزل ولف « هب عضتني ام باغاب
 لعأ هللاو ؛ىرغأ هل ةعفامب نانتمالا عقوو هلك | حيبأ ام اهريغو رقبلا ىف هلثم مزلا ىنفت نأ املكأ ىف

 اب ىلا نع "اس نع هيف . ةيسإلا را موحأ صا - ۸
 یپ : امهنه هللا یضر رغ نبا نه عسفانو ملاس نع هللا دیبع نع ةدبع انربخآ ةقدص ازم .- ۱

 « رییخ موب ةيلهألا را موحا نع یا

 ةىونلا یون » لاق هللا دبع نع عفان ىنثدح هللا دیبع نع یحی انتدح دادم اشو - ۰۲

 ملاس نع هللا ديبع نع : ةماسأ وبأ لاقو . عفان نع هللا ديب نع كرابلا نبا ات . « ةيلهألا رجلا موحل نع

 دمح ینبا نسحلاو وللا دبع نع باهش نبا نع كلام نع انربخأ فّسوي نب هللا دبع ایزو - ۰۳

 « ةيسنإلا رخ موحلو ربي ماع فعلا نع هلي "هللا لوسر ین » لاق مهنع هللا یضر لع نع ابا نع "ىلع نبا

 لاق هللا دبع نب ربأج نع ىلع نب دمت نع ورع نع ذا انث"دح برح نب نابلس شو = 4
 « ليلا موحل ىف صّخرو « رجلا موحل نع ریخت موي 3 ینلا یه »

 قوا يأ نباو ءاربلا نع ىدع ىنثدح لاق ةبمُغ نع یحی الح د دسم )زو = همك ۰۵

 رجلا موحل نع يل یا یون » الاق مهنع هللا ىضر

 با نا باهش نبا نع ملاص نع ىنا ایج مداربإ نب بوفمب ان ربخأ قاحسا شرم - ۷

 نه ليقُدو یدیب ولا همان . « ةيلهألا رجلا م 1 لك هللا لوسر مارح » لاق ًةبل ابأ نآ "هربخآ سی دا

 ىذ لک ع یم ىنلا ىهن » یره زاا نع قاحسإ نباو اوبو نوجالاو عمو كلام لاقو . باپش نبا

 ۱ « عابسلا نم بان
 ىضر كلام نب سنأ نع دمت نع بوبا نع ىنقثلا باكرا دبع اربا مالس ن ادم اشو - ۸

 هداج مل. رجلا تک أ : لاقف ءاج هاب مر تلك أ : لاف ماج هماج را رفا لوسر نا د هدع لا

 « ةيلهألا لا موش نع دایی "4 وس رو فا نإ : سانلا ىف یدان (يدانُم صاف ٠ رجلا توف : لاقف هاج
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 « محلاب رول اهنإو « رودنفا تفك أف . سجر اهناف

 لا لوسر "نأ نوعزب : ديز نب ربا "تلق ورع لاق نايف ان دح هللا ردبع نب ع اشو - ۵۹

 ىبأ 'نكلو . ةرصبلاب ان دیه "یراففلا و ره نب حلا كاذ "لوقی ناك دق : لاقف « ةيلهألا رح“ نع 'ىبن ةا

 « ( اکرم "ىلإ یحوآ این دجا ال لق ) قو سابع نبا "رحیلا كلذ
 ىف حجارلا نکل « هلبق ىذلا ىف لوقلاك اذه ىف كحلاب همزج مدع ىف لوقلا ( ةيسنإلا رجلا موحل باب ) هلوق

 « نيتحتفب ةيسنأ هيف لاقيو « سنإلا ىلا ةبوسنم نوناا نوكسو ةزملا رسكب ةيسنإلاو « ليخاا فالخم عنملا رجلا

 , تويبلا فلأت ىنلا ىه ةبسن لا هلوقل نوكسلا مث مضلاب اهنأ ىضتقي ام ىنيدملا یموم ىبأ مالك ىف نأديثآلا نا معزر
 سنالا نأ ىرهوجلا حرض دقو « نيتحتفب هلاق انا ىسوم ابأ نال كلذ ىف ةجح الو « ةدحولا دض سنآلاو

 وبأ فيز معن « هزاوج لاتحا عم نوكس مث مضي ثيدحلا تاياور نم ءىش ىف عقب مو « ةشحولا ذض نیتحتف
 ةغللا ىف تب اث ومف الإو « ىسعف ةياوزلا ةبج نم دارأ نا : ريئالا نبا لاقف , نوكسلا مث هلوأ ركب ةياورلا یسوم

 زاوج اهب دییقتلا نم ذخؤي و « ةيسفالا لدب « ةيلهألا د هريغو ةبلعث ىبأ ثيدح ىف عقو دقو « ىنالا ىلا اهتبسنو
 مدقت دقو عوكالا نبا وه ( ةملس هيف ) هلوق . جملا ىف ةداتق ىبأ ثيدح ىف اع رص مدقت دقو , ةيشحولا رجلا لكأ

 ناباس نبا وه (ةدبع) هلوق .ر نبا ثيدح لوالا : ثيداحأ بابلا قركذ مث . الوطم یزاغلا ىف الوصوم هئيدح

 هنع ديبع نب دمو لسم دنع هللا ديبع نع ري نب ها دبع لاق اذک (عفانو ملاس نع ) هلوق ٠ ىرمعلا وه هللا ديبعو

 نبا هبات » هلوقو « هدحو عفان نع هللا ديبع نع ناطق یح قیرط نم فنصلا هقاس مث « یزاغلا ىف قبس اک

 « هقبرط نم یزاغاا ىف هلصو ( ملاس نع هللا ديبع نع ةماسأ وأ لاقو ) هلق ٠ ىزاغملا ف فاؤملا هلصو « كرابملا

 ماس نع رجلا نع ىهنلا نأو , طقف عفان ةياور نم موثلا نع ىبناا نأ نيبف « را موثلا لكأ نيب هتیاور ىف لصفو
 ملاس نع  ثدح ناكو < ةماسأ یال الإ هلصفي مل هللا ديبع لعلف ظفاح ناطقلا ىع نکل غلاب لیصفت وهو « ظقف

 ارضتخم هرکذ « ىلع ثيدح ىناثلا  قالطالا رهاظب اك هخيش ذخأ ىلع هنع ةاورلا ضعب رصتقاف امدم اعم عفانو

 ءاربلا ثيدح سماخلاو عبارلا . هلبق ىذلا بابلا ىف قبس دقو « رباج ثيدح كلاثلا . حاكنلا باتبك ىف الوطم مدقتو

 قو انه قوا یآ نا نع هدرفأو « ىزاذالى اذه نم اقایس متأ امهنع مدقت دقو ء ارصتخم هدروأ قرا ی ناو

 « ةيوهار نا وه ( قاع) انثدح ( لوق « ةيلعأ یا هیذح سداسلا . باس ىف میفالنخا ةدايز هيفو سما ضرف

 همب ات( ةيلهالا رحلا موج اِ هللا لوسر مرح) هلوق ۰ ناسيك نیا وه ملاصو ؛ ديعس نبا ىأ مبهاربا نإ بوقمیو

 - هظفل و - یدیبزلا ىنثدح » لاق ةيقب قيرط نم ىناسنلا ابلصو یدببزلا ةياورف « یرهزلا نع لیقعو ىديبولا
 دازو بايلا ظفلب لجأ اباصو ليقع ةباورو ,« ةيلهالا رجلا موه نغو < عابسلا نم بان ىذ لكلكأ نع یہ

 هيف ةبلع نا نع رخآ هجو نم یاسلا دنع عقوو . اذه دعب هيف ثحبلا قابسو » عابسلا نم بان ىذ لک میلو 3

 نح رلا دبع علي ىنلا ىمأف ء اهنم او ذف ةيسأ أ ارخاودجوف « عابج سانلاو ريخ قلي ىنلا عم ان وزغ » هظفل و ةصق

 قاح) ناو سئويو نودجاملاو رمو كلام لاقو) هلوق . «لحت ال ةينالا رجلا مول نا الا : ىدانف فوع نبا

 كلام ثيدح امأف « رجلا رکذل هيف اوضرعتي مل ىنعي ( عابسلا نم بان ىذ لك لك | نع لِي ىنلا ىببت : یرهزلا نم
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 نب هللا دبع قیرط نم نايفس نب نسحلا امیلصوف سئو و رمعم ثيدح امأو « هيلب ىذا بابلا ىف الوصوم ل

لضوف ةلس ىلأ نيب وقعي نب فسوب وهو نوشجاملا كثب د امأو امهتع كر
 اماو ۰: هنع یح 34 یی نع لم ه

 نمأأ ییدح ی اسلا ثيدحلا . هنع امهالک دييع نب دمو ناجاس نب ةدبع نع ةبوهأر نب قم هلصوف قع نبأ ثيدح

 ىوونلا هازعو ةحلط وبأ وه كاذب ىدان ینلا نأ سم دنع عقو « رجلا مو نع ىبنلاب ءادنلا ىف
 لب ىبأ ةياورا

 دبع كلذب ىدانملا نأ یئاسفلا دنه ابرق مدقت دقو « كلذب ىدان الالب نأ اضيأ ملسم دنع عقوو , ريصقتلا ىلا بسنف

 وهو كلذ ىلع ةدايزب لالب و ةحلط وأ یداز مث « اقلط ىبتلاب الو یدان نجرلا دمع لعلو « فوع ن نحرلا

 دلاخ كلذب یدانلا نأ « ىمفارال ريبكلاحرشلا » ىف عقوو « محللاب روفتل اهتاو رودقلا تئفكاف « سجراپناف هل وق

 مسا فرعأ ل ( رجلا تلكل : لاقف ءاج هءاج ) هلوق ٠ امحتف دعب لس امن بیخ دهشي مل هناف طاغ وهو ديلولا نبا

 نكي ملامإو ب ىنلا هعمسي مل اماف «تاک اد الوأ لات هنا ادحاو | ون وكب نا لمتح و ؛ هدعب نيذللا الر لجرلا اذه

 مالا لوزان فداص خبطتا اهتم خذ ام ةرثكل ىأ ءرخلا تينفأ , ةثلاثلا لات الف < ةن اثلا ف اذکو ء ءىثب اهبف مآ

 هل ۰ نماثلا ثيدحلا . یاس اک سانلا لوح تناك اهتوكل امنع یمن اع] : لاق نم دنتسم اذه لمل و « امم رحتب

ف ) هل رانید نبأ وه ورمعو ةنيبع ناوه ( نايفس)
یل ةالثمو ةمجم# ءاثعشا وبأ وه ( ديز نب رباجل تل

 ٠ یرص

 دمحم نع كلذ یور راند نب وربع نآ هليق ىذلا بابلا ىف مدقت 0 مهم دحأ ةيمسن ىلع فقآ مل (نومعزی) هلق

 س مكحلا كلذ لوقي ناك دق) هلو . ةطساو الب راج نع هنع لاق نم ةاورلا نم ناو « ها ديع نب رباج نع ىلع نبا

 نع ورع نب کلا كلذ لوقب ناک دق و دلا اذهب نایفس نع هدنسم ىف یدیملا داز (ةرصیل اب اندنع یرافغلا ورع

دح ىلا امومضم راند نب ورع نع جیرج نبا ةياور نم دواد وبأ هجرخآو « ړل هللا لوسر
 هللا دبع نب راج ثي

 «ىأ» و (سابع نا رحبلا كلذ ىبأ نکلو) هلوق ٠ محملا ثيدح عقرب حرصي ملو . اعوفرم رجلا موخ نع یا ىف

 ىف ةغل ابم فوصوملا ىلع ةفصلا دقت نم وهو « هلع ةعسا هل ليق سابع نبال ةفص رحبلاو « عنتما ىأ ءابالا نم

 ةياور ىف عقوو « سانا ضمب ىلع ةئافخ لایحال كلذ دعب هت ر شل رکذ اعاو « هيلع الع راص ةنأك فوصولا مظعت

 ال لق أرقو) هلوق . اجاددإ ةئييع نبا ةياور ىف نأب رمش اذهو « سابع نبا ديري رحبلا كلذ ناو د جرج نبا

ب دم قب رظ نم کاملا هدصصو ةيودرم نبا ةءاور ىف ( امرح ىلا ىحوأ ايف دجأ
 نع راثید نب وربع نع لی رش ن

 لزئأو هين هلا تسیف » ارذقت ءايشأ نوکرتیو ءايشأ نولک أب ةيلهاجلا لهأ ناك , لاق سابع نبا نع ءاثمشلا ىنأ

 . وفع وهف هنع تكس امو < مارح وبف هيف مرح امو « لالح ومف هيف لحأ اف > همأ رح مرحو هلالح لحأ و هباتک

تب عقلي ىثلا نع صن هيف تأب مل ايف متي امنإ لحال اذ لالدتسالاو < اهرخآ ىلا دجأ ال لق : هذه التو
 « همي رح

 یزاغلا ىف مدقت دقو « سايقلا لغو ليلحتلا موع لع مدقم ميرحتلا لع صيصنتلاو كلذب رابخ لا تدراوت دقو

 : لاق هنأ هنع ىعشلا نع هيفف ؟ ديب ألل وأ « صاع ىا ناك له : رجلا نع ىبنلا ف فقوت هنأ سايع نبا نم

وح ناك هنأ لجأ نم ےب هللا لوسر هنع ىبنأ ىردأ ال
 مو ةتبلا ابمرح وأ ' مهتاوح بهذت نأ هركف سانلا ةل

 هجام نباو ىنارطلا هجرخأ ايف اذكو « ةروکذلا ةلمااب مرزجلاب هنع هاج ىذلا ربخلا نم حصأ ددرتلا اذهو ؟ ريخ

 هدنسو « ربظاا ةل-ة ةفاع ةيلهالا رولا لب هللا لوسر مرح اما » لاق سابع نبا نع ةبلس نب قيقش قبرط نم

 ی مهضعإ لاقو ء سمخت مل اما ابنع یبن نإ هنأ انثدحتف : قوأ فآ نبا ثيدح یف یزاناا یف مدقت و « فيعض
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 ١ تناك وأ ةلالج تناك وأ سمخ مل اوك نم تالا>الا هذه لازأ دقو : تلق . ةرذعلا لک ات تناك اهنال اهنع

 رطرقلا لاق « ةيلس ثيدح ىف ءانإلا لسغإ ملا اذكو « سجر اف » هيف ءاج ثيح اذه لبق روکذلا سنأ ثيدح

 9 « ابلسغو رودقلا نم اهئافكاب رومأملا امنع ثدحتملا اهنالرخلا لع ديمضلا درع ىف یهاظ « سجر ام م هلوق

 مالا :ديعلا قيقد نيا لاقو . جداخ ىنعمل ال ابتا اع رخ ىلع لاد وهو . اک أ م رعت هنم دافتسيف ١ سجنتملا

 ريصملا بجو امام ءىش عفر حص نإ ىرخأ للع تدرو دقو « رجلا محل میر ببس ةنأ رهاظ رددقلا ءافک اب
 امأو . هنع لدعم الف مرحنلا ف رص ةيلمث یآ ثيدحو < ةلع نم رثكأب کلا للمي نأ عنام ال نكل « هيلا

 نذإلاو رجلا نع ىبنلا راج ثيدح ىف ناف « ليخلاب ةضداملاب ىواحطلا هنع باجاف ررظا ةلق ةيشخم ليلعتلا

 ةدشو اهتزعو مدنع ابتلقل عنلاب ىلوأ ليخا تناکل ةلوغا لجال ةلملا تناك ولف ۰ ان ورقم ليخلا ىف
 نع یخ ةيآلا صنف اضيأو « مدقم وهف ادج رخأتم ميرحتلا ربخو ةيكم اهن مامن لا ةيآ نع باوجلاو . اهلا مهتجاح
 دعب لرني نأ عنمب ام اف سیلو اهيف ركذ ام ال لوک املا مرحت ىف لزن نكي مل ذديح لاف « امل وزت دنع دوجوملا مكحلا

 اضيأ ایفو « ةدئاملا ةيآ ىف رخلاك اهيف رکذام ريغ ءايشأ مرعتتب ماكحأ ةئيدملا ىف اهدعب لزن دقو . ام ام ريغ كلذ

 رجلا ميرحتي لاق : ىوونلا لاق « تارشحلاو عابسلا میرحتنکو + هرخآ ىلا ةقنخنملاو هب هلا ريذل لأ ام رحت
 « نابع نبا نع ال] مهل افالخ كلذ ىف ةباحصلا نم دحأ نع دجت لو ٠ هدعب نف ةبادملا نم ءاملعلا ينك ةلماا

 انتباصا » لاق رحلا نب بلاغ نع دواد وأ هجرخأ ىذلا ثيدحلا امأو . ةهاركلا اما تاياور ثالث ةيكلاملا دنعو

 دقو ةيلهألا را موم تمرح كنا : تلقف عقب هللا لوسر تين اف ءرمح نام الإ ىلهأ معطأ ام ىلام ىف نكي ملف « ةنس
 هدانسلو « ةلالجلا ىنعي « ةيرقلا ىلاوح لجأ نم اهتهرح اما « كرح نيم نم كلهأ ممطآ : لاق « ةنس انتباصأ
 رصن مآ نع ىلا يطا هجرخأ ىذلا ثيدحلا امأو . املع داتعالاف . ةديحصلا ثيداحالل فلاخ ذاش نتلاو « فيعض
 « معن : لاق ؟ رجلا لك أتو لكلا ىعرت سبلآ : لاقف ةيلهالا رجلا نع اب هللا لور لأس الجر نا د ةيبراحما

 نیدنسلا نف « هوحن ركذف «تل أسد لاق ةرم ىنب نم لجد قبرط نم ةبيش ىنأ نبا هجرخأو « اہم وحمل نم بصأف لاق

 رجلا ميرحتب ی هلا لوسد نع ثيدحلا رتاوت ول : ىواحطلا لاق . معرحتلا لبق نوكي نأ لمتحا انين ولو « لاقم

 عمجأ دقو « رياك ايشحو ناكاذا هب رحت ىلع عمجأ ىلهآلا نم مرح ام لكنآل اپاح ىضتةي رظنلا ناكسل ةيلهألا
 اريك ناف ء دوديم عامجالا نم هاعدا ام : تاق . ىلهالا رانا لح ىضتقب رظناا ناکف ىشحولا راخلا لح ىلع ءاملعلا

 « هلك أ لحي الام ربطت ال ةاكتلا نأ ثيدحلا فو ۰ راك ىثحولا ناومحلا نم هريظن ىف فلت لهالا ناويحلا نم

 : ةرملاب لاثتمالاب قدصي ةناف لسفلاب الا قالطإل ةدحاو ةرم هلسغ ىنكي ةساجنلا ةاقالع سجنن ءىش لک ناو

 رئاسكس اهخبطو ابعذ ىلع اومدقأ ةءاحصلا نوکل ةحابالا ءايشالا ف لصألا نأو ,' املع ةدايز ال نأ لصالاو
 لاوحأ دقفت شيجلا ريءال ىنبنب ةنأو ۰ لکشی اع لاؤدلا لع م عاود رفوت عم اومأت ب نأ لبق نم ناويحلا

 ىدانيف ايدانم أي نأب هريغب امإو مطابع نأك هس امإ هعنم عاشأ عرشلا ىف خودي ال ام لعف هآر نمو « هتيعر

 ازگاچ هنظيف هآر نم هب رتنپ الکل

 مابسلا نم بان ىذ لک لك بیس - ۹



 “¥ ۱ ۱ همم. ثيدحلا

 ىأ نع 'ىلالوملا سیردا ىلأ نع رباهش نبا نع "تام انربخأ فو ی فا ”دبع اسو - ۰

 « عابسلا نم بان ىذ ”لك لک أ نع یچ تكي للا لوسر نا : هنع هللا یضر ةبلمث
 یره زا نع نوشجالاو ةنيُم ئاو” رمعمو سنوب هعبات

 هلق . هنييأس اک ليصفتلل وأ هيف فالثخالل ركملاب لوقلا بي مل ( عابسلا نم بان ىذ لك لك أ باب ) هلوق
 نبا ةياور فو « سنج مسا وه لب دارفالا ةقيقح دارلا سیا و « بسلا نم » ظفلب بطلا ىف ىتأي ( عایسلا نم )
 عمسأ لو » ىرهزلا نع سنوب ةياور نم رسا « ماشلا تيتأ ىتح هعمسأ مو لاق » ىرهزلا نع اضيأ بطلا ىف ةنيبع
 ةديبع ثيدح هغلبي مل ىرهالا نأكو « ماشلا لما ءابقف نم ناکو سيدد] وأ ىنثدح ىتح زاجحلاب انئايلع نم كلذ
 هلك أف عابسلا نم با ید لک هظفل و هقب رم نم لسم هجرخآ حیحم وهو , ةريره ىبأ نع یندم وهو نایفس نبا

 عابسلا نم بان ید لک نع رپ هللا لوسر یې سابع نبا نع نارهم نإ نوميع قيرط نم اضيأ لساو , مارح
 هریغل رفظلاك ريطلل وهو ةد وم اهدعب ماللا حتفو ةمجملا نوكسو ميلا ركب بلاو « ريطلا نم باخ ىذ لكو
 مرح »لاق هب ساب ال دنسب راج ثيدح نم ىذهرتلا جرخأ و , عپسل بانلاك ل وهف ءدحأو ظاغأو هنم دشأ هنكل
 ثيدح نمو « ريسطلا نم بلخع ىذ لكو غابسلا نم بان ىف لكو لاغبلا مور ةيسنإلا رخلا ما هللا لوسر
 ` ( ىرهزلا نع نوشجاملاو ةنييع ناو رمعمو سنوي همبات ) هلوق . « رببخ موي » دازو هلثم ةيداس نب ضابرعلا
 : ىذمرتلا لاق « ابيرق بابلا اذه ىف هيلا ترشأ دقف ةنييع نبا الإ « هلبق بابلا ىف مهثيداحأ لصو نم نایب مدقت
 « روبخباك کلام نع گل دبع نباو بهو نبأ کحو ‹ مرحي ال مهضمي نعو ؛ لملا لهأ رثك أ دنع اذه ىلع لمملا
 نبا نع راجو ةشّئاعو سابع نبا ىلع هيف فلتخا : ربلا دبع نیا لاقو « ةهاركلا هنع روما : ىبرعلا نبا لاقو
 ةيكم ابنآ باوجلاو , (دجأ ال لق) مومعب اوجتحاو « ريبج نإ ديعسو ىعشلا لوق وهو « فيعض هجو نم رک
 ین امف سيلف « كاذ ذا ركذ ام ريغ ميرحت مدع ةبالا صن نأ نم مدقت ام وحن ركذ مث . ةرجحلا دعب ميرحتلا ثيدحو
 نومرحب اوناك مهنأ ةيلهاجلا نع ةباكح اهلبق مدقن هلال ماعنالا ةميجب ةصاخ ماعنالا ةبآ نأ ممضعب نعو ٠ أيس ام
 ةتيملا الا تاروك لا نم يأ € امر ىلا ىحوأ اف دجأ ال لق إل ةبالا تل زنف مهئارآب ةينالا جا وزالا نم ءايشأ
 مامإ لقنو «اسجر هنوک وهو هعر " ةلع هب تنرق اهنأل اممم ركذ ريزتخلا محل نوک دري الو « حوفسلا مدلاو اهتم
 نم مرحي امل ةرصاح ةبآلا لمحي | هنال ةصقلا هذه لثم ىف درو اذا ببسلا صوصخم لوقي هنأ یعفاشا نع نيمرحلا
 امو ريزن+لا مملو مدلاو ةترملا نولحي نيذلا رافکلا ىف تدرو انآ كلذو ؛ امف مومعلا ةغيص دورو عم تالوك أما
 « قحلا نوداضی مهنأو مهلا ةنابإ ةيآلا نم ضرغلا ناکف « عرشلا هحابأ اع اريثك نومرحيو هب هقا ريغل ؟زها
 ىف تلرت ةروكذملا ماعنالا ةبآ نأ موق نع ىطرقلا ىحو ؛ مهیلع درلا ىف ةملأ ابم هومتلاح ام الإ مارحال ليق هنأ كف
 درلا نم تايآلا نم اهلیق مدقت ام هدي ویو « ءاملعلا نم ريك هب حرص اک ةيكم اهنأب درو « ةان نوكتف عادولا ةجح
 «مهلع درال قبس ام كلذ ريغ ىلا مه آب كلذ ضعب مهعيصختو ماعنالا نم هوهرحام مهم رح ىف برعلا کرشم ىلع
 لوصی و هب ىوقتيام هنا :ليقف بان هل ام دارملا ف مرحتلاب نولثاقلا فاتخاو . ةئيدملا ىلا ةرجملا لبق هلك كلذو
 لو .الف بلعثلاو عبضل اك ودمي الاء امأو « باقماو رةصلاو دبغلاو دسا9ک ايلاغ هعيطب ودعي و داطصب و هريغ ىلع
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 هم رحت ىف روف بلعتلا امأو ء امسأبال ثيداحأ عبضلا لح ىف درو دقر « امهمبت نمو ثيللاو ىفاشلا بهذ اذه
 فیض هدئس نكلو « هجام ناو ىذمرتاا دنع ءزج نب ةمزخ تیدح

 [ ۰۷۸۱ « ۵۷۸۰ : ىف هافرط - ۵۵۳۰ ثيدحلا ]

 ققيلا رواج اپ - ۰
 باپش نبا ین د> لاق ملاص نع ىلأ ايثدح مهارا نب بوعي انث دح برح ی ریهز اشو - ۳۱

 ةاشب "يم لب هلا وسر "نا » هربخأ امهنع هللا یضر شاه ی للا دبع “نأ خا للا دبع نب هللا ديبع "نأ

 « اهلك أ مارح اإ : لاق ٠ ةتيم اهن اولاق ؟ اهباهإب متال : لاقف قيم

 a نب دیمس تم لاق نالجع نب تباث نع ريح ن دمع ان دح نایع ی با او - ۷۲

 ؟ « اهماهإب اومفتنا ول اهلهأ عام : لاقف تم زن ی یبلا "سمك » لوقي امهنع هلا یضر سابع نبا تمم لاق

 ىلع هقلظم لمحبف « انه قلطأو غابدلاب كانه هديقف « غبدت نأ لبق ٠ عويبلا ىف داز ( ةّبملا دولج باب ) هلوق
 ةاورلا ضعي ىف دازو ؛ ىرهزلا نع شک الل اذك ( ةاشب ىم ) هلوق . ناسيك نا وه ( خاص نع) هلوق . هديقم

 ىف ظافحلا دنع حجارلاو « ةئييع نبا ةيا ور نم هريغو ملسم هجرخأ « ةنومیم نع سابع نبا نع » ىرهزلا نع

 نع ءاطع نع دانید نب ورع نع جرج نبأ قيرط نم ىئاسنلاو لسم جرخأ معن « ةاوميم هيف سیل ىرهزلا ثيدح
 وه ليقو « غبدي نأ لبق دلجلا وه ءاحلا فيفختو ةزءلا رسكب ( اهباهاب ) هلو . « هتربخأ ةنومیم نأ » سايع نبا

 امام متذخأ اله 8 ةئيبع نبا قيرط نم سم داز « نيتمضإ زوج و نيتحتفإ بهآ همجو « غبدي مل وأ غبد دلجلا

 سابع نبا نع ءاظع نم دانید نب ورمع نع اضیآ ةنييع نبا قیرط نم اضيأ لسم جرخأو « هب متعفتناف هومتنبدف
 هلوق . نسح لاقو ىنطةرادلا هجرخأ ريع نبا ثيدح نم دهاش هلو «هب اوعفتناف هوغب ف اهیاه) اوذخأ الأ, لاق هوح
 مامالا ةمجارم هيف : هرج ىلأ نبأ لاق ( اهلكأ مرح امنا لاق ) هلوق ۰ لئافلا نييعت ىلع فقأ مل ( ةنيم ام اولاق )

 . ميرحتلا هجو هل نيبف ؟انیلع تمرح دقو اهب عافتنالاب انمأت فيك اولاق مهتأك. همأ ام ىنعم ع.اسلا مفي ال ايف
 اهئارجأ حبحب لماش وهو ( ةتيملا کيلع تمرح ) نآرقلا ظفل نال ؛ ةئسلاب باتکسا صیصخت زاوج هنم ذخوی و
 ىف ةديثكق ئاعم اوعج مه باطخلا ف مهتغالب و مهتءجارم نسح هيفو « لكالاب كلذ ةنسلا تصل لاح لک ق

 , غبدي مل مأ غبدأ ءاوس افلام ةتبملا دلم عافتنالا زاوحب یرهزلا هب لدتساو « ةتيم اهئا » موف یهو ةدحاو ةملك

 امو ريزنخلاو بلكلا تاتيأا نم ىمفاشلا ىنثتساو « روبمجا ةجح یهو , غابدلاب ىرخأ قرط نم دييقتلا حص نكل
 دقو < كلام نع ةياور یهو « را مومعپ اذخآ بیش دوادو فسو وأ ناتسپ لو « هدنع اهتيع ةساجنا امهم دلوت

 اذه نم امهريغو یذمرتلاو ىعفاشلا ظفل و « ربط دقف باهالا غبد اذا » همفر سابع نبا ثيدح نم لسم جرخآ

 نم « جرختسلا » ىف بم وبأ هجرخأف «ابظفل قسي مو اهدانسإ لسم جرخأو « ربط دقف خبد باه] اميأ » هجولا
 : لافق كلذ نع  هقا لوسر الأس » سابع نبا نع هجولا اذه نم لسم ظفل ىفو « روکذلا ظفللاب هجولا اذه

 لوصالا لهأ ضعبو ىعفارلا مزج و « هرورط مدالا غابد » لاق رخآ هجو نم راز ةياور قو « هرروام هغاید
 ةياور نم عيمجا نوکل هيف لاتحالا ةوق عم احيرص كلذ ىلع فقأ  نکلو « ةنوميم ةاش ىف درو ظفلا اذه نأ
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 ی وقت و « ةاشلا ىف ريخلا دورول لوك أملا ىلع زاوجلا رضقف بثسلا اذه صوصخم مهضعإ كس دقو « شایع نبا

 رثك الا دنع ةاكذلاب ربطی مل کذ ول لوک الا ريغو « ةاكذلا ىلع ريبطتللا ىف ديزي ال غابدلا نآپ رظنلا ثيح نم كلذ
 « ةعفنملاب نذالا مومعبو بيسلا صوصخ نم ىلوأ وهف ظفللا مومعب كلاب ممع نم باجأو , غابدلا كلذكف

 ىلا موق بهذو . لعأ هقاو ةايحلا ماقم هل امئاق توملا دعب غابدلا ناكف تولا لبق هب عفتني رهأط ناويحلا نالو

 لوسر باتک اناقآ : لاق ميكع نب هللا دبع ثيدحب اوکس# و« غبدي مل مآ دلجلا غبد ءاوس ءیشب ةتيلا نم عفتتب ال هنأ
 نابح نبا هححصو ةءيرآلاو دحأو یعفاشاا ةجرخأ «بصع الو باهاب ةثسملا نم اوعفتنت ال نآ» هتوم لبق علل هللا

 هيلا بهذي دمحأ ناك : ىذمرتلا لاق « رهشب هتوم لبق » دواد نالو دحالو ىفاشا ةياور قو « ىذمزتلا هنسحو
 یعدا نم ىلع نابح نبا درو « هوحن لالخلا لاق اذكو « هدانس] ىف اوب رطضا ال هکرت مث ء آلا رخآ اذه : لوقپ و

 ٠ بارظضا الف ام ىنلا نع ةنيبج نم خياشم نم هعمسو أرقي باتکلا مكص نبا عع : لاتو بارطضالا هيف ٠

 هيوار ىليل فآ نبا ناب مهنب و ۽ ةحداق ةلمب سیا و اباتك هن وكب مهضعب و « دودرم وهو عاطقنالاب مهضعب هلعأو
 اولخدف : لاق ميكع نب هللا دبع ىلا هعم سانو قلطنا م هنأ هنع دواد ىبأ دنع عقو ال هنم هممسي مل مکع نا نع

 نمحرلا دبع حيرصت حص نکا و « مسي مل نم دنسلا ف نأ ىضتقي اذهف « ىل ويخاف ىلا اوجرفن . بابلا ىلع تدعقو

 كثيداحألا ةضراعم هرهاظب ذخأب مل نم هب كيمتام یوفأو « اضيأ ةلملا ذهل رثأ الف مكع نبا نم هعایسب لیل ىبأ نبا

 باهالا لمحب نيثيدحلا نيب عملا كلذ نم ىوقأو ؛ جرا حصأ اهنأو ةباتک نع اذهو عام” نع اهتأو هل ةحيحصلا
 رضنل اك ةغللا بأ نع كلذ لقن دقو , كلذ ريغو ةب رق یمسب ام ]اب اه) ىمسي ال غابدلا دعب هنأو غابدلا لبق دلجلا ىلع
 ريزنخااو بلكلا دلج ىلع یم لمح امہ عمج نم دعب أو , قبلو ربلا دبع ناو نيهاش نبا ةقيرط هذهو « لش نبا

 نأ مهضءإ نع ىدرواملا یکحو » هرهاظ ىلع نذإلاو دلجاا نطاب ىلع ىهنلا لمح نم اذكو « ناغبدب ال امهتركل

 وه ( نايثع نب باطخ انثدح ز هلوق : الجر ناکهن اف لطاب مالک وهو « ةنس ميكع نب هللا دبعل ناك تام امل کب ینا

 نم ًاطخأو « ةين اتحتلا حتفو میاا نوکسو ةلمهملا رسکپ ريح نب دعو « یاز اهدمب واولا نوكسو ءافلا حتفب یزوفل

 الا ۰ ثيدحلا اذه یوس یداخبلا ىف ملام نويصمح هنع ىوارلاو هخیش اذكو « ىصح یعاضق وهو  ريغصتلاب هلاق

 « هيف فقوتأ انآ : دحا لاقو « يحدو نيعم نبا هقثوف تباث امأف « ةنيدملا ىلا ةرجملا ف قبس رخآ هلو ريمح نب دمع
 نيعم نبا اضيأ هقث وف ريح نب دمع امأو « هثيدح ىف عباتپ ال : ليقملا لاقو بئارغ تیداحآ ةثالث ىدع نبا هل قاسو
 ثيدحلا اذبف « اطخأ اعر لاق نكل نابح نباو ىنطقرادلا هقئوف باطخ امأو « ةب جتحم ال متاح وبأ لاقو « محدو
 « ةيارفلا نع ثيدحلا جررخ هنم دافتسيو « هلبق ىذلا هيف لصالاو ء لوصآلا نم ال تاعباتلا نم ءال وه لجأ نم

 انئدح » یتارلا ثراحلا نب یح نب رمع قيرط نم هج رخ نأ دعب لاقف: ةب ةاورلا ءالؤه درفت بيطخلا ىعدا دقو

 هجرخأ اعباتم هيف ريح نب دمحم تدجو دقو . ىنا « جرخا قيض زرع ثيدح اذه هب نا ن باطخ ىدج

 ليعامسالا هج رخأ اعب اتم هيف باطل تدجوو : نال نب تباث نع یاصلا دمع نب كلما دبع ةياور نم قا ربطلا

 قیرط نم روذنلاو نام الا ىف ىف أيس یملا ىف رخآ تيدح سابع نالو « ريمح نب دمع نع رحب نب ىلع ةاور نم

 « دا ةلمملا نوكسو يلا حتفب كسملاو ؛ ثيدحلا « اهكسم انغيدف ةاش اثل تقام د تلاق ةدوس نع هنع ةمركع

 نم الوطم دمحأ هجرخأ دقو ؛ كثيدحلا ىف غابدلا رک ذ داز نم هب ديأتي ام وهو « امرج بابلا ثیذح ريغ اذهو
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 تنام هللا لوس راب : تلاقف ةعمز تاب ةدوسل ةاش تنام د لات سابع نبا نع ةمرکع ند برح نب كامس قيرط

 ىحوأ ايف دجأ ال لقإ هللا لاق امنا : لاقف ؟ تقام دق ةاش كسم ذخأت : تلاقف « ابکسم متذخأ الولف : لاقف « ةنالف
 تلسرأف لاق « هب اوعفتنت هوغبدت نإ , هنومعطت ال كناو ةيالا ( ةتيم نوكي نأ الا هممطی معاط لع امرح ىلا
 یه یاز اهدمب نونلا نوكسو ةلمهملا حتفب ( دنمب ) هلوق ٠ ثيدحلا . ةيرق هنم تذختاف هتفیدف ایکسم تخلسف املا

 نأضا اك ةاش امام قلطي ةنال « ةاش تقام » كامس ةياور انب الو « زعملا نم ینالا یهو ةزعاملا

 نع ريرج نب ورع نب ةعرز ىبأ نع عاققلا نب ة را ان دح دحاولا "ربع ان دح دم او - ۳

 یادی هملك و ةماهقلا موي ءاج الإ هلا لیبس ىف ملکی مولک-م نم ام : کاپ هللا لوسر لاق » لاق ةريره ىبأ

 « كسم ه یر جيب رلاو « مد نول نوا

 هنع هللا یضر سا نم اةدر 2 ىلأ ع نع دیر نم ةةماسأ وبأ انثدح ءالملا نب رج شم - ۳6

 « كيذم نأ ات كسملا لماغ « ريكسلا خفانوركسلا لءاحك ءوبلاو اصلا سيلجلا لتم : لاق يقلب بلا نع »

 اعر دن نأ املو «كباهث قرح نأ اما ريكلا خفانو . ةبّيط اعر هيم دم نأ امإو « "هنم "مات نأ او .
۵ 2-3 

 . ىظلا نم ةلضف هنأ متابذلا ىف هركذ ةيسانم ینامرکلا لاق « فورملا بيطلا ميلا ركب ( كلا باب ) هلوق
 . نوگت ةبيود نم وه : ظحاجلا لاق ٠ هركذأس امم رهطت غبد اذآ ةثيملا هاج وهو هلبق ىذلا باب هتبسانمو : تلق

 تروق تحذ اذا 6 امد اف عمتج ةيلدم یهو بئاصعإ تدش تدمص اذأف 6 اهررسو امن اونل داصت نيصلا ف

 ؛ نقنلا نم ماربال ناک نآ دعب ايكذ اکسم دماجلا قنتخا مدلا كلذ لمحتسي ىح رضشلا ىف تافدو تبصع يلا ةرسلا

 كسملا لازغ نأ ررهشلاو ؛ تاغوبدملا نم اهريغ ربط اك ربطتف كسملا نم امف اب غبدذت اهنا : لافقلا لاق مث نمو

 مولعم تقو ىف هترس ىف عمتج مد كسلا ناو « لفسالا هکسف ىف ناضيبأ نافيطل نابان هلو دوسأ ةئول نکل ىظلاك
 ف ادات وا 4 نوامج دالبلا كلت لما نإ لاقيو ,هنم طقس نأ ىلا لازما ضرف عضوملا مدو عمتجا اذاف ةن نم

 فوج ىف ةحفنالاك ةيبظلا فوج ىف ةجلالا نأ <« طيسولا لکشم » ىف حالصلا نا لقنر . طقسیل اهب كتحن ةيربلا
 اهيقلت امناب عملا نكمي و « ةضيبلا ةجاجدلا قلت ا ابفوج نم اه.ةلت انآ ىعفاشلا ىربطلا ىدهم نب ىلع نعو ۰ ىدجلا

 « بوثلاو ندبلا ىف هلامعّسا زوج رهاط كسملا نأ ىلع اومجآ : یوونلا لاق « كتحت نأ ىلا اهب قلعتتف امترس نم
 « ها تيم وف یح نم نيبأ ام: ةدعأقلا نم ینثتسم وهو الطاب ابهذم هيف ةميشلا نع انباع لقو . هعب زوج و

 هناکذ حصن ال نم ةاكذب وأ ةايحلا لاح ىف ذخؤت امنا كسلا ةرأف نأ ةيكلاملا نم نابعش نبأ نع نيتلا نا یکحو
 محلا ىلا مدلا لیحتسپ اک اكسم ريصت ىتح امد اهنوك نع ليحتل اهن اهترابطب موكع كلذ عم یهو « ةرفكلا نم
 عمجأ دقو ‹ ضیبلاک ناویماب ثدحي ءىث ىف انا و « توملاب تست لاقي ىتح ناوی تسیا و , « هلکأ لحي و ریطیف
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 ا ا کس با تست تم ست

 حصي الو : لات مع ةعامج نغ رذنلا نا كح اذک و « هتهارک نم رمع نع ىكح ام الإ كال ةرابط ىلع نوملسملا
 لاق و ىنلا نأ دیمس ىبأ نع ثيدح ءانثأ ىف لسم جرخأ دقو « لصفنم ءزج هنآ ىلع ءانب ءاطع نع الإ هيف عنملا
 (هلکو) حورجب ىأ ( مولكم نم ام ) هلوق ٠ ددقلا اذه ىلع هنم ارضتقم دواد وبأ هجرخأو « بیطاا بيطأ كسلا »
 لاق « دابجلا باتک ىف ثيدحلا اذه حرش مدقت دقو « هئلاثو هلوأ حتفب ( یدب ) ماللا نوكسو فاكلا حتفب
 ىف لتق نم هب قحتلي نكل « رافكلا لاتق ىف كاذ هل عفو نمي هضاصتخا « هقا ليبس ىف » هلو رهاظ : ىوونلا
 ىف ثيدحلا لصأ ربلا دبع نبا لاتو « ءادهش مهنوک ىف عملا كارتشال فورعملا ةماقإو قبرطلا عاطقو ةاغبلا برح
 لوخد ىف ن رخأتملا ضعب فقوتو « ديهش وبف هلام نود لتف نم ه لر هلوقل « ینملاب مهب ءالؤه قحتليو رافكلا
 لا ثيح صلخلاب كلذ ضاصتخا لا ثيدحلا ق راشأ دقو« عبطلا ةيعادب هلام نوص دصقي هال هلام نود لتاق نم
 نم لاتتب دصقي نأک « لالا نوص ةدار] عم صالخالا هيف نكمي هلأ باوجلاو « هليبس ىف ملكي نمي لعأ هللاو د
 نوصل دصقلا ضحمب الو « عفدلاب عراشلا سا لاثتما و ةيضعملا باكترا نع هلتاقي ىذلا نوص هنم هذخأ دارأ
 ' ٠ اذهب ىراخبلا لالدتسا هجو : رينملا نبا لاق ٠ ةمينغلا ىلا هفوشآ عم ايلعلا ىه هلا ةيلك نوكتا لناق نك وبف « لالا

 ناك ولف « ميظمتلاو مي رکشلا قارس ىف هنال « هب ديهشلا مد هبیشت عوقو هدعب ىذلاب اذكو كسملا ةرابط ىلع ثيدحلا

 اصلا سيلجلا ف ىنوم بأ ردح حرش مدق# دقو , ماقما اذه ىف هب ليثقلا نسحم ملو ثئابخلا نم ناكل ادعت
 ىنممو انزو كيطمي ىأ ةروسكم ةمجعم لاذو ةئكاس ةلمومو هلوأ مضب « كيذح » هيف هلوقو « عوببلا لئاوأ ىف

 بئرألا اپ - ۲
 ترآ انجقنأ » لاق هع لا ىضر سن نع ديز نب ماشه نع ةبعش ان دح دبل ولا وبأ اشزو - ۳۵

 لاق وأ - اگر وب ثعَبف اهحبذف ةةحلط ىبأ ىلا اهب تج امت ذخأف « اوبنلف ”موقلا یعسف « نارهظلا "رم نحنو

 « ابلبقف إب فل ىلإ - اهب فب
 سنج مسا بنرالاو « ادب فالخم لوط اهاجر ىف نکل قانعلا هبشت ةفورمم ةبيود وه (بندالا باب ) هلوق

 ةمجملا رسب قنرخ ريغصللو « ةشركع ىثثاللو ‹ تامجمع رع نزو زرخلا اضيأ ركذلل لاقيو « ىنالاو ركذلل
 نإ لاقيو « ىثناللل الا بنرآ لاقي ال : ظحاجلا لاقو . روهشلا وه اذه « فاق اهدعب نونلا حتفو ءارلا نوكسو
 لاقي و « هجرخ نم ركذأسو ؛ ضيحت اهناو نأ ةنسو ارکذ ةنس نوكن ان و قبشلا ةريثك نبجلا ةديدش بن الا

 وهو« انجفنتسا » ملسم ةياور قو « انرثأ یا ةنك اس يجو ةحوتفم ءافب ( انجفنأ هل . نيعلا ةحوتفم مانت انإ
 نإ لاقيو « هعضوم نم هترثآ اذا هتجفنأو , كلذک جفتناو , ادعو راث اذا بئرالا جفن لاقي « هنم لاعفتسا
 ىف عقوو .هشافتنار رعشلا عافترا اضيأ جافتنالاو « جفتنت اه انبلطب اهانلمج ىنعملا نأكف رارعشقالا جافتنالا
 ضايع هيقعتو ‹ همش اذآ هنطب جعب نم قشلاب هرسفو « ةحوتفم نيعو ةدح ومب « انجسب د ىرزالل 3 لسم حرش «

 اهنطب اوقش اوناک ولف ٠ كلذ دعب اهيلط ىف اوعس مهن أ هيف نال ربخلا قايس نم هانعم حسی ال هنأب و « فيحصت هنأب
 ةمجعملا حتفب ناروظلاو « ءارلا ديدشتو ملا حتفب رم ( ناربظاا رع ) هلوق ٠ ابفلخ ىعسلا ىلا نوجاتحي | وناك فيك

 ینلا ناكملا وهو ۰ افیفخت نيتملكلا ىدحاب ىمسإ دقو . كم نم ةلح م ىلع عضوم مسا « ربظلا ةينثن ظفلب
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 ىأ ةدحومو ةمجعمي ( اوبغلف موقلا ىمسف ) لوب - ءارلا دیدشنپ م باوصلاو ورم نط, نيبرصملا ما رع هيمست
 نم هيف ىدرادلل عقو ام نايب ةبملأ ىف مدقنو ؛ یپمشکدلا ةياور ىف « اوبعت ١ ظفلب عقوو . هانعمو هنزو اويعت

 نم دداد ىبالو « امتكردأ ىتح تيعسف م ملسملو « اهتذخأف اهتكرداف » ةبحلا ىف دار ( امتفخأف ) هلوق . طلغ

 هار اهدعب ةددشملا واولاو ىاولاو ةلمہملا حتفب وهو ءاروزح امالغ تنكو و ديز نب ماشه نع ةملس نب داح قيرط

 داز ( امعذف ) هلوق ٠ همأ جوز وهو ( ةحلط يآ ىلا ) هلوق ٠ قهارلا وهو واولا فيفختو یازلا نوكس زوحيو
 كش وه (امذخفپ لاق وأ اهکرو ثعبف) لوق «اشوشفد ةروكذملا داح ةباوو ندازو .ةورع» ىل ايطلا اور ىف

 مدقتو , ةيدملا ىأ (البقفر هلوق ۰ ءاهزجعبو داح ةيا ور ىف عقوو , ةبملا باتنك ىف كلذ نايب مدقت دقو « ىوارلا نم

 یل ايطلا دواد ىبأ قيرط نم ىذمرتللو ؛هلبقف : لاف مث هتم لك او : لاق ؟ هنم لكأو تلق » هجولا اذه نم ةبملا ىف
 فقوت هن أكف « هلكأ د هلوق ىلع اسنآ هدج فقو ديز ن ماهل ديدرتلا اذهو « هلبق لاق ؟ هلك أ : تلق « هلكأف ه هيف
 انو بنرأ وب هقا لوسر ىلا ىدهأ و ةئاع تيدح نم ىنطقرادلا جرخأ دقو ۰ لوبقلاب مزجو هب مرجلا ىف
 ىف عقوو . فيعض هدنس نكل « اهنم لكأ هنأب رعشأل حص ول اذهو « ىمعطأ تق الف , رجعلا اهنم ىل أبقت ةمئان

 هاقلت هنأ كو  هنم لک الاب هباحصأ سا ايوشم هيلا ىدهأ نيح بنرالا نم لكأ مل ىنلا نأ ةيفنحلا « ةيادحلا د

 نب ىسوم قیرط نم یاسنلا هجرخأ ثيدح نم رخآلاو « هيف ام رهظ دقو بايلا ثيدح نم هلوأف : نیئیدح نم
 نأ هباصما ماو كسمأف « هیدب نيب امعضوف اهاوش دف بنرأب يلب ىنلا ىلا فارعا ءاج و ةريره یا نع ةحلط
 بنرالا لكأ زاوج ثيدحلا فو . اریثک افالتخا ةحلط نب ىموم ىلع هيف فلتخا هنأ الإ , تاقث هلاجرو « اولكأي
 نب دمج نحو نیمبانلا نم ةمركع نعو ةياحصلا نم رمع نب هقا دوع نع اهتدارك ىف ءاج ام الإ ةفاك ءابلعلا لوق وهو

 الو هلك ۲ ال لاق ؟ بئرالا ىف لوقت ام ٠ هللا لوسراب تلق » ءزج نب ةعزخ ثيدح جتحاو « ءارقفلا نم ليل ىبأ
 . هْيق نكي مل حص ولو , فيعض هدنسو « یت اهنأ تین لاق ؟ هقا لوسراو مو . همرحت الام لك [ ناق تلق . همرحأ
 ىنلا ىلا اهب هیچ » ظفلب وربع نب هقا ديع نع دهاش هلو « هدمب ىذلا بايلا ىف هرب رقت ىتأيس اک ةماركلا ىلع ةلالد

 ىف هيوهار نب قع) دنع ربع نع دهاش هلو « دواد وبأ هجرخأ « ضيحت اهنأ معز + اهنع هني ملو اهلك أي لف لي
 اضِيأ ثيدحلا قو . ةفينح ىبأ نع لقنلا ىف ىوونلا هطاغو ؛ ايمرح هنأ ةفينح ىبأ نع یعفارلا كحو « هدئسم

 عبما نم » هعفر سابع نبا ثيدح نم یاسنلاو دواد وبأ هجرخأ ام امأو ٠ هبلط ىف ودغااو ديصلا ةراثتسا زاوج
 ديصلا ذآ نأ هیف و . اهريغر ةينيدلا اصلا نم ةريغ نع هلهشي ىح كلذ ىلع بظاو نم ىلع لوحم وهف «لفغ ديصلا

 ردقلا ريبكلا ريسيلا ءىثلا ءادهإو دئاصلا نم اهوبقو دصلا ةيده هيفو . هعم هراثأ نم هلراشي الو هذخأب لع

 هخيش بلاطلا تابثتسا هيفو . ةحلصملاب ىصلا هك_ام ايف فرصتي یصلا لو نأ هيفو . كاذب اضرلا هلاح نم لع اذا

 هنع هللا ىضر سنآ عم ديز نب ماشم عقو اك هطبضي هنأ لمنع ام هثیدح ىف عقب امع

 بلا اپ - ۳
 "تمم لاق رانيد نب للا دبع انئادح لسم ني زيزملا دبع اندح ”ليعامسإ نب یموم شم = ۳۰

 « همرحأ الو هك ۲ تسل بّصلا : هلم ئنلا لاق ۰ لوقي ا.هنع هللا يضر رع نبا



 ۳ ۵۵۳۷ - هه ثيدحلا

 نب هللا دبع نع لبس نب ةماما ىنأ نع بارش نبا نع كلام نع "لس نب هللا دبع اش - ۷

 «ةونح بكعب ناف « ةنومي تب بها لوصر عم لخد هنأ ديلولا نب اخ نع » امهنع "فا یضر سابع

 : اولاقف « لكاي نأ ديرب“ ام ل هللا لوسر اوربخأ : ةوسنلا ضسب لاقف « هديب هزي هللا لوسر هيلإ یوهاف

یوق يضراپ نکس مل نكلو ءال : لاقف ؟ هللا لوسر اب وه مارحأ تلقف « ةدي مفرف « هللا لزا بضاوف
 

 < رظني ر فا لوسرو « هتلك اف هنر رتجاف : فاخ لاق . هن اعأ ىندجاف

 ةروسكم نيتلمبمب لسحاب | ینکیو ؛ نوذرجلا نم ربك | هنكل « نوذرجلا هبشت ةيود وه (بضلا باب ) هلوق

 فخ ىف ءاد بضلاو « بض هل لاقي لبج یم نم فيخلاب و < ةايبقأأ تيم هب و « ةبض ینالا لاقيو « ةنك اس مث

 هئامعیس شيعي بضلا نأ هيولاخ نبا ركذو . ناركذ هل لاقي اذملو « نيعرف بضلا ركذ لصأل نإ لاقيو « ريعبلا

 « ةدحاو ةمطق هنانسأ لب لاقيو ٠ نس هل طقسي الو . ةرطق اموب نيعب رأ لك ىف لوبيو « ءاملا برشي ال هنأو « ةنس

 لعفيال نأ داد نم هلوقي « بضلا ذرب ىتح اذک لمفأ ال » لاثمألا نمو « شطعلا بهذي هحل لكأ نا هريغ ىحو

 بابلا ف فنصملا ركذو . ءاثشلا ف هرحج نم جرخ الو « ءاوم ا درب و ميسنلاب نکی لب درب ال بضلا نال ءىثلا

 هجرخأ دقو « ارصتخ هدروأ اذك ( همرحأ الو هاك آ تسل بضلا ) هلوق : رع نبا ثيدح لوألا : نيثيدح

 الو هلك ۲۷ل : لاقف « بضلا نع عللي ىنلا لئس » ظفلب رانيد نب هلل دبع نع رفعج نب لیعاسا قيرط نم لسم

 ىلع وهو » اضيأ عفان نع اور ف داز « 2 هللا لوسر لجر لأس م رع نيا نع عفان قيرط نمو « همرحأ

 ام هقا لوسراي تلق » هثیدح نم هجام نبا جرخخأ دقف « ءوج نب ةميزخ نوكي نأ لمي لئاسلا اذهو « ىلا

 نم ىاسنلاو لسم دنعو . فيمض هدنسو « مرحت مل ام لك آ ىناف تلف : لاق ٠ همرحأ الو هلك ال : لاقف ؟ لوقت

 ليقارسا ىنب نم ةمأ نأ ىل ركذ ؛ لاق ؟ انرمأت اف « ةيضم ضرأب انا هتلا لوسراپ : لجر لاق » ديعس ىلأ ثيدح

 رسفي نأ نکع اذهو « بايضلا ةريثك یا ةمجعملا رتکو هلوأ مضب « ةبضم » هلوقو « هلي لو مای لف « تخسم

 هب تیت أف « ابض اهتم تب وشف ابابض تبصأ » لاق هني دح نم قاسنلاو دواد وبأ جرخأ دقف , ةعيدو نب تباثب

 < ضرالا ىف باود تخسم ليئارسا یپ نم ةمأ نا : لات مث هعباصأ هب دعف ادوع ذخاف لب هللا لوسر

 ( لمس نب ةمامأ ىبأ نع ) هلو« فاثلا ثيدحلا . حیحم هدنسو « هنب لو لک اب لف یه باودلا ىأ ىردأ ال لاو

 نع ديزي نإ سفوب قیرط نم همعطالا لئاوأ ىف ثيدحلا مدقتو « ةبح هيب لو ةيؤر هل « ىراصفالا فينح نا ىأ

 ةروكذملا سنوي ةياود ىف (ديلولا نب دلاغ نع سابع نب هللا دبع نع ) هل . « ةمامأ وبا یربخآ , لاق پاهش نا

 یرهزلا ىلع هيف فلتخا ام ثيدحلا اذهو <« هربخأ هقا فیس هل لاقي ىذلا ديلولا ن دلاغ نأ هربخآ سابع نيا نا د

 « دلاخ نع سابع نبا نع رثك الا لاف كلام ىلع هيف فلتخا اذکو « دلاخ دم نم را سابع نبا دنسم نم وه له

 یعیقلا بک نی ىحي لاقو ءالخد امهنأ دلاخو سابع نبا نه هدنسب كلام نع ةفئاطو « أطوملا » ىف يكب نب ی لاقو

 اذكو هنع لسم هجرخأ « خي ىنلا ىلع دلاعو ان تلد : لاق سابع نبا نع » ظفلب كلام نع ٠
 قيرط نم هجرخأ

 نيبوشم نيبضإ ةن و میم تدب ىف نحن و قي ىنلا ىنأ : لاق سابع نبا نع » ظفاب ىرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع



 ديصلاو غابذلا باتک د ۲ ع
 ناك سایع نبا نأ تاياورلا هذه نيب عمجلاو « ةمعطالا لئاوأ ىف مدقت اک روملباک رمعم نع فسوب نب ماشه لاق
 هنم ءىش ىف ديلولا نب دلاخ یبثتسا هلأكو ٠ تاياورلا ىدحإ ىف ه حرص اک ةنوميم هتلاخ تیب ىف ةصقلل ارضاح
 كلذ ديؤيو « هنع هاور امر نمايع نبا ناكف . اضيأ هلكأ رشابو بضلا كح نه لا ولا رشاب ناك ىذلا ةلركل
 هدنمو ةلومم تفب ىف وهو مب ینلا ىتأ د لاق سابع نا نع لهس نب ةمامأ ىبأ نع هب ثدح ردكذملا نب دم نأ

 , ادلاخ هيف ركذي لف سابع نبا نع ريبج نب ديعس ها ور اذکو ۰ لسم هجرخأ ثيدحلا « بض محلب ديلولا نب دلا
 نبا ةلاخو هتلاخ یهو هتياور ىف سفوي داز ( ةنوميم تبب لر لوسر عم لخد هنا) هلوق . ةمعطآلا ىف مدقت دقو
 لضفلا اب اب لضفلا مأ'ىتكت تناكو ىركلا ةبابا سابع نبا ما مماو , ىرغصلا ةبابل دلاخ مآ مسار : تلق . سابع
 بضل یأف) ۰ هلو ىلالملا ىازلا نوکسو ةلمبملا حتفب نرح نب ثراحلا تانب ثالثلاو ةنومیم اتخآ اهو « سابع نا
 بضل رمعم ةياور ىف عقوو ةامحلا ةراجحلاب یوشم ىأ ةمجعم لاذ هرخآو ةمومضم نونو ةزك اس ةلمبمب ( ذونحم

 رغم ءافو ةلمهمب یهو « ةديفح ا هب تمدق » هتباور یف سئو داز , هانعع ذينحلاو صخآ ذونحاو « :یوشم

 امقأو انس رق ىنلل تدهأ سابع نبا ةلاخ نزح نب ثراحلا تنب ةديفح مأ نا و ريیچ نب ديعس ةياور ىف ىنعمو
 ركذو « ذفنقو بضب ةديفح مآ تاج » یراحطلا دنع ريبج نب دیع- نع رشب یآ نع فروع ةياور قو « ًابضأو
 اظوفحم ناك ناف ءراس نب ءاطع لسم نم أطوملا ةياور یهو ريذصتلاب ةلب زه اهمسا ىف ليق دقو ٠ بيرغ هيف فن

 , ءاه ريغب مع ديمح مأ اینک فو مي ةديح اما ىف ةدمعلا حارش شب یحر « بقلو مما وأ نیا اهل لملف
 (ىوهأف) هلوق تافيحصت کر ؛ هاه ريغب ءاحلا لدب ةلءبم نيعب ,« لادلا له ءار نكللو ءامبو هام ةاور قو

 ىف قبیلاو هب وهار نب نإ جرخأو < هل یمسب یح مامطل هدب مده ام لق دلل هللا لوسر ناكو » سن و داز
 هی امج بند بم ىنلا ىلا ءاج ايبارعأ نا  هنع هللا ىضر رمع نع ةيكن وحلا نإ ديزي قیرط نم « بعشلا »
 هدنسو ثيدحلا «ربیخ هيلا تيدهأ ىلا ةاشلا لجأ نم ابنم لك ايف اهبحاص ىمأب ىح ةيدهلا نم لک ای ال ی ىنلا ناو
 ةياور ىف ( بض وه : اولاقف ۰ لكأي نأ ديري ام مب هللا لوسر اوربخأ ةوسنلا ضعب لاقف ) هلوق ۰ نس>
 ناکو « هقا لوسراپ بضلا وه , هل نتمدق اهب لر هللا لوسر نربخآ : روضحا ةوسناا نم ةأرزما تااقف » سنوي
 رم « دحاولا ريخ ةزاجإ باب » ىف ىنأيسو « تربخأف ىف یرداب ارریخ مل الف « هرخم اه ريغ نأ تدارآ ةارلا
 نم نولک اب اوبهذف صاقو يأ نبا ینعی دعس مف هي ینا بامصأ نم سان ناک» لاق رمع نبا نع یمشلا قيرط
 دنع وه ایپ هنآ سابع نبا نع » مصالا نب ديزي قيرط نم لسلد « ھر يناا جارزآ ضع نم ةأرما مهتدانف محل
 ىنلا دارأ الف « محل هيلع ناوخ مهیا برق ذإ ی رخأ ةأرماو ديلولا نب دلاخو سابع نب لضفلا اهدنم و ةنوميم
 ةياورلا ف تمهمأ ىتلا مسا ةياورلا هنب فرعو 6 هدي فکف ۰ بض محل هنا : ةنوميم هل تلاق لک اب نأ هيَ
 . « وه اب رو هللا لوسر اوريخأ ةن ومیم تااقف د حک رخآ هجو نم « طسوالا » ىف ىناربطلا دنعو « یرخالا

 « بضلا ريغ نم هل مدق ناك امم بضلا ريغ نم لكأ هنأ هنم ذيخؤيو « بضلا نع » سنوي داز ( هدب عفرف ) هلوق
 ةمعطالا ىف مدقت اک سابع نرا نع ريبج نب ديعس ةياور ىف احرص ءاج دقو « بضلا ريغ هيف ناك هنأ مدقت اک
 « طق هلك ۲۸ محل اذه د مصالا نب ديزي ةياود ىف ( ىوق ضرأب نكي 0 هلوق ۰ نبللا برشو طف الا لک اف لاق

 .« قاجحلا ضرأب ةريثك بابضلا نأب « ىوق ضرأب نكي مل» ةظفللا هذه ىلع سانا ضعب ضرتعا : ىبرملا نبا لات



 و ۱ هم تيدحلا

 هل ترکذ وأ , ءىش اهنم زاجحلا ضراب سيل هناف ء وه بذك دةف رجلا بيك: دارأ ناک ناف : ىفرعلا نا لاق

 . بابضلا نم ءىش زاجل ا دالبب نركي نأ هعيت نمو را دبع نا رکنآ اذكو . كلذ دعب تئدح وأ اہم رغب
 كع ىننلا_صتخيف طقف ًاشيرق ء ىوق ضرأب د ملت هلوقب دارلا لب اذه نم ءىش لا جاتحيالو : تلف
 لسم دنع مصالا نب ديزب ةياور ىف عقو دقو « زاجحلا دالب رئاسب ةدوجوم نوك: نأ كلذ عنع الو . افوح امو

 كل ابتادجو ةرثك ىلع لدي اذهف « تیدحلا « كراتو لك آف ٠ ابض رشع ةثالث ايلا برقف ةنيدملاب سووع اناعد »

 0 ءىثلا تضع لاقب « هلك أ هركنأ ىأ ةفيفخ ءافو ةلمبم نيعب ( هفاعأ یدجأن ) هلوق - رابدلا

 اذ « نولك اب سآ امو وب ىنلا ةدئام ىلع ناک أ امل امارح نك ولو « نمل رذقتلاک عَ ىنلا نوكرتف » ريبج نب ديعس
 ةغلصب سابع نا ثر دح قرط نم ,یش ىف عمي مل هناف 0 ر رّقتلا نم دافتسملا نذإلا نم هأقلت هنأكو سالا قلطأ

 ةياور قاذکو هةارلا و دلاخو لضفلا لك أف | ولك مهل لاقف د اق ناف ملم دنع مصالا نب ديزي اور ق الا سالا

 قو «« یامط سيا ةنكلو هي سأب ال لاق وأ - لالح ةناف اوممطآ و اولک لب ىنلا لاقف » رمع نبا نع ىعشلا
 لسم نم كلام هجرشأ جا نت كلذل درو دقو « هداتعا اما بسب هنأو 2 ىلا كرت بس نایپ هلك اذه

 ىنناق - سابع ناو دلال ىنءي - الک : 2 ی دا لامف » عرش آ قو سابع نبا قو قمم ل رک ذف راسي نب ناعلس

 لك أ كرن اک همر لجال هلكأ كرت اع نت محلا نأكو « اللا ینعی ىرزاملا لاق « ةرضاح هللا نم یآرضحم

 لات) هلوق ٠ ناببس بضلا نم لک الا هكر :) نوكي ر لوألا ىلإ همت نكمي حص نإ اذهو : تاق . الالح ةنرك عم موثل

 لبق ىازب « بذبلا و حارش ضعب هطيضو « ثيدحلا بتلك ىف فورعملا وه اذه « نيءادو مي ( ةتررتجاف دلاخ
 لكأ زاوج دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفد . « ىلا » هتیا ور ىف سنوي داز ( رظنب ) هلوق ۰ ىووذلا هطلغ دقو ءارلا

 ءدحأ نع حصي هنظأ ال : لاقو ىوونلا كلذ ركنأو هتمارك ةيفنحلا نعو همب رحت موق نع ضايع ىكحو « بضلا .
 ؟ هتفل ام عم نوكي عاج) یا ٠ رذنلا نبا هلقن دق : تلق . هلبق نم عاجاب و صوصنلاب جوج وهف حص ناف

 وبأ مهنم , بضلا لك أ موق هرك : « رائالا اعم , ىف ىواحطلا لاقو « لعلا لهأ ضعب نع هتهارک یذمرتلا لقف و

 « هلك أي لف بض هل یدهآ لو ینلا نا » ةثثاع ثيدحي دمحم جتحاو : لاق « نسحلا نإ دمو فسوب وبأو ةفينح
 لاق ؟ « نيلك أن الام هنيطعتأ : زا هللا لود امل لاقف . هيطعت نأ ةشئاع تداراف « لئاس مباع ماقف
 ىلا « برغتي اس نوکی ال نأ ی ىنلا داراف  هتفاع نوکنت نأ لاتحال 0 ليلد اذه ىفام : ۳

 بضلا نع یمن هنأ هيَ ىنلا نع هاج دف و . ها ءىدرلا رقلاب قدصتي نأ یچ اک ٠ ماعطلا ريخ نم الإ هللا

 نع ةيثع نإ حيرش نع ةعرز نب ضم نع شايع نب لسعامسا ةيأور نم هناف « نسح دب دراد وبأ هچرخآ

 ٠ تاقث نویماش ءالّوهو ۰ یرق نییماشلا نع شايع نا تیدحو ۰ لبش نب نهرلا دبع نع یتاریحلا دشار ىبأ

 هب درفت : قویبلا لوقو ۰ نولووجمو ءافعض هيف : مزح نبأ لوقو « كاذب هدانس] سيل : ىناطخلا لوقب تغ الو

 ليعام] « ةياور ناف « غن ال لهاست كلذ لك ىف . مصي ال : ىزوجلا نبا لوقو « ةجحم سيلو شايع نب ليعامسا

 ةنسح نب نمحرلا ذيع ثيدح نم دواد ربآ جرخأ دقو « اپضعب ىذمرتلا محص دقو ىراخبلا دنع ةيوق نییماشلا نع

 تحخسم ليئارسإ ىنب نم ةمأ نا : لِي ىنلا لاقف اهنم او خبط د مهنا هيفو , ثيدحلا « بايضلا ةريثك اضرأ الز م
 طرش ىلع ىئسو ىراحطلاو نابع نیا حج و دجأآ.چ :رخآ « د هذه نوکن نأ و ضر اف باید

 یوابلا مش ه ہک م



 ديصلاو خابذآ باتک -۲ 1
 نب دیدبو كلام نب ثداحلا هقفا وو بهو نب دیز نع رخآ هجو نم یواحعلو . هل اج رخ لف كادضلا الإ نيخيشلا
 ةيضاملا ثيداحالاو « هنع هني مو لک ای مف « امراک او اهووتشا دق سانلا نا هل ليقف » هرخآ ىف غيكوو دايز ىفأ

 .زيوحت دنع لاحلا لوأ ىلع هيف یهلا لمح اذه نيبو اهني عمجلاف « اريرقتو اصن احيولتو احيرصت لحلا ىلع تلد ناو
 لاحلا یا ىلع هيف نذالا لمحو « هنع هني مو هب ماي لف فقوت مث , رودقلا ءافک اب سآ ذثنیحو خسم ام نوكي نأ
 ىلع لدف هتدئام لع لكأو ٠ همرح الو هلك أي الف هرذقتسي ناک كلذ دعب مث < هل لسن ال خوسمملا نأ لء امل

 نم مزاي الو « هرذقتب ال نم له ةحابالا ثيداحأ لمحو , هرذقتي نم ىح ىف ةيزنالل ةهاركلا نوكستو ؛ ةحابالا

 ال اذهو ررضلا نم هلك أ ىف عقوتي ال هرذقتب نم قح ىف لح ال هنأ ىفرعلا نبأ مالک مهفأ دقو . اقلظم هرکی هنأ كلذ
 : مهضعب لاق ىتح هلوح موقلا رنک أف ء بضلا هصقب سابع نبا تريخأ و مصالا نب ديزي ثیدح ىف عقوو , اذهب صتخم

 وأ امرع الإ هللا ین مپ ام « مقام سلب : سابع نبا لاقف ؛ همرحا الو هنع ىهنأ الو هلك ال ےب ها لوسر لاق

 هيلع رکن هلحا ال دارآ هک ال  هلوقب ربخآ ینلا نأ سابع نا نظ : فرملا نبا لاق ۰ ملسم هچرخآ اللحم

 هقاحلإ حضتي مل اذا ءىثلا ناب « ىذمرتلا حرش » ىف انخیش هبقعتو . لا مارحلاو لالملا مسق نم هجورخ نال
 محال ةنأ یوونلا لاق اك مصالاو « عرشلا دورو لبق ءىثلا ک> نم نوکیف تاهشلا نم نوكي مارا وأ لالحلاب
 كسلا ضداعت اذا وه امن اذه نآل , رظن عونلا اذه نم باتکلا ةلأسم نوک قو : تلق . ةمرح الو لحي اهيلع
 ىبرعلا نبا هدارآ ینلا وه اذهو د ىعرشلا كلا اهف ركذي نأ دبالف ةمقاو نع لئس ذإ عراشلا امأ , دبتجلا ىلع
 نا راک. هجتي امو لسم ةياور نم تطقس ةظفل ةدايز ثيدحلا ىف تدجو مث . هيلع سايع نبا مالك طع لعجو

 قهجرخأ هيف لسم خيش وهو ةبيش ىبأ نب ركب اپآ نأ كلذو هلحأ الب هلكآ ال ىبرعلا نبا یلی وات نع ىنعّتسيو سابع
 الاسم لعلو « همرحأ الو هلحأ الو هنع ىبنأ الو هلک آ ال » هتياور ىف لاقف لسم دنع هب هقاس یذلا دئسلاب هدنسم

 نع یود نم رهشأو « هريغ الو سابع نبا ثيدح ىف ال قرطلا نم ءیش ىف عقب مل كلذ نال . اهذرذشل ادمع اهفذح
 لالح ةنأب هنع غرصتلا ءاج لب « هلحأ ال » هثیدح ىف سیلو « مدقت اك رع نبا « همرحآ الو هلک آال د ےب ىنلا

 نع اهب ربخآ هنکسل ةقث وهو مصالا نب ديزي ةياور نم تناك ناو اهنال « هلحأ ال ء هلوق یهو ةظفللا هذه تبثت لق
 . مهتیمسآ مدع رفتني ىح ةا مهل مصآلا نب ديزي لقي لو « لوبجم نع ةءاور تناكف سابع نبا دنع اوناك موق

 هتخسملیئارس] ىب نم ةما نأ یل رکذ» لات یب ىنلا نآ سم دنع ديعس نأ ثيدح هلك أ عنم نم ضعب لدتساو
 مهم نوكي نأ یشخ امل و , خسم ام بضلا نآب مرجلا ثبدحلا ىف سيل : ىربطلا لاقو , لبق هدها وشو هترکذ دقو
 نم جرخأ مث ىواحطلا باجآ اذهيو ۰ لسني ال خوسملا نأ هيبن ىلاعت هللا لعب نأ لبق كلذ لاق امنا و« هنع فقوتف
 ؟ خسم ام ىهأ ر زاناو ةدرقلا نع كو هلا لوسد لس د لاق دومسم نب هقا دبع نع ديوس نب دورعملا قيرط
 مل هنأكو « لسم یف ثيدحلا اذه لصاو « ةيقاع الو السن م لمجیف - اموق خيم وأ ل اموق كل مل هقأ نا : لاق
 فرمیال أ هناف ء ىوعد لسفی ال خوسملا نإ هلوق : لاق ثيح ىبرعلا نأ نم بجعتیو « لسم حيمص نم هرضحتسإ

 جرخأ مث قرط نم هجرخآ نآ دعب ىواحطلا لاق مث لاق اذک.هیلع لومب أ هيف سیلو ۰ لقنلا هقيرط امتاو لقعلاب
 هباصاال نسحلا نب دمع جتحا دقو : لاق . لوقأ هبو « بضلا لک اب سأب ال ةنأ راثالا هذهب یبثق : رمع نبأ ثيدح
 ةشئاع نع دوسآلا نع يهاربا نع نابلس ىبأ نب دا نع ةيلس نب دام قيرط نم ىواحطلا هفاسف « ةفئاع ثيدح



 ۷ ۵۵۳۸ ۵0۳۰ تيد

 لاق ۰ نيلك أت الام هبطعتأ : اهل لاذ ديطعت نأ ةدثئاع تداراف . لكاس مهياع ماقف یک أب ان هج ینا یدهآ و

 متسل وآل ىلاعت هللا لاقام ساج نم كلذ نوکی نأ لايتحاب ىواحطلا هبقعتر هيغل و هسفنل هتهارک ىلع كلذ لد : دمع

 ةالصلا باتک ىف اهرك ذم دقو ءرثلا فدع قدصتلا ةهارك ىلع ةلادلا تیداح الا ناس مث ( هيف اوضمغت نأ الإ هيذعآب

 تابيط نم ارقفنأ ) تاذتف « مرمت ]دراب ةقدصلا نوبحم او أك , ءارملا ثیدح و « دجسملا ىف ونقلا قيلعت باب د ىف
 نع ميف هنأ ىلع لدي اذهو ۰ ءا امارح هن وكلا ال بضلاب ةفدصلا هشئاعل هرک ىنعملا اذهلف : لاق . الا ( متيسك ام

 : لاقو مرحلا ىلا مهضعي منجو ٠ ةيزاتلا ةهارك هيف ةيفنحلا راک أ نع فورءملاو : ميرحتلل هيف ةهاركلا نأ دم

 امل ةهونع رذعتلا هاوعدد . ها خسف الیلقت ميرحتلا بناج انحجرف مدقتلا ةفرعم ترذءتو ثيداحآلا تفلتخا

 فرعي ال سآ هناف « ىوءد لسفب ال خوسملا نإ موق : لاق ثيح یرعلا نبا نم بجمتی و . ملعأ هقاو مدقت

 یلعو : لاق مث « لسم حیصص نم هرضحتسي مل هنأكر لاق اذك . هيلع لومي سآ هيف سيل و . لقنلا هقيرط )و نقملاب
 . الصأ رثآ هل قبب ملو هکح لاز دف ايمدآ هنوک نال هلك | ميرحت یضتفب ال كلذف اغوس# بضلا نوک توب ريدقت
 لكأ زاوج ةلأسمو ۰ ها دوم هايم نم برشأا هركص اک هللا طخ نم هيلع عقر أل هنم لک لا قي هرك او

 حاضيال هيف كشامب : مالعإلا اضيأ ثيدحلا قو . انئابق بتك ىف اهرأ | ال وکحأم اناورح ميسم اذا ىدألا

 ۱:۱ ماعطلا بيعي ال ناك نا ی هنع لوقذملا نآو« ميرحتلا مزلتسي ال ةباطتسالا مدعو ةرفنلا قلطم نأو « هكح

 هنم عبطلا روفن سيلف كاذک قلخ ینلا امأو ؛ هيف ريصقتلا لا بسنيو هرطاخ رسكني الثل ,ىدألا هعنص ايف وه

 روفنلا ف فلتخت عابطلا نأ هيفو . ةعطنتلا ضع افالخ هنم حقي نم بيع سيل كللذ لثم عوقو نأ هیفو . امت
 لوخد هیفو . هفاعت ال عابطلا ضعب نال مرح مل نتنآ اذا 2 نأ هنم طماتسإ دقو « تالوك أملا ضءب نع

 ناك : لاقف اشحاف الوهذ انه ربلا دبع نبا ل هذو ‹ هاضر وإ جورلا نذإب ناك اذا اهتيب ةجوزلا پراا

 _ دلاخ مالسإ نأ وه هرکذ اع لفغو « باجحلا لوزن لبق ةصقلا هذه ىف هيَ ىلا تيب ديلولا نب دلاغ لوخد

 مارحأ : دلا لاق م بابلا ثیدح ىف عفو دقو « اقافتا كلذ لبق باجحلا ناكر « حتفلاو ةيضقلا ةرمع نيب ناك

 _ نع لأسي م همالسإ لبق تناك ولو « دلاع مالسإ لبق تناكل باجحلا لبق ةصقلا ناك ولف ؟ « هللا لوسر اب وه
 « قيدصلاو ربصلاو ببرقلا تيب نم لک الا زاوج هيفو . هللا لوسر اي هلوقب بطاح الو« مارحالو لالح

 4 هلوف لاثتمال وأ < « لا مسح ققحت دو ۳ هتدهأ یذلا بلق مچ اردارآ لک ا ىف هقفاو نمو ادلاع نأكو

 و رنیت ثيح محلا لك ایر هبامصأ لكاؤي ناك يي هنأ هیفو . ةحابالل هيف سلا نأ لك أي مل نم مهفو « اولک »

 اهتحيصن مظعو نينمؤا ا مأ ةمومسم لقع روفو هيفو . ىلاعت هللا هملعام الا تابيغملا نم لعب ال ناك هنأ و

  هلکاب یناتیف كلذك كلذ نركب نأ تیشغ « هنم ترقتسا اه هلكأ نع هدوفن ةنظم تميف ابا ؛ مب ین
 « هب ررضتب الثل هل سادي نأ ىغبفي ال ایش رذقتي ؛ نأ ىثخ نم نأ هنم ذخوی و . اهتسارف یفدصف هل هراذقتس ال

 نمانلا ضعب نم كلذ دهوش دقو

 بئاقا وأ دماجلا نمسلا ىف ةرأنلا تو اذإ بسا -

 نب هللا دبع نإ 1 ديب فربخأ لاق *يره زا ایرج افت اد "یدبطا اگر - ۳۸
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 اهوقلأ : لاقف اهنع هلم ىبلا لتش « كتاف نس ىف "تمقو ةراذ نأ ًنومیم نع هئّدحي سابع نبا مع هنأ ةبنع

 « ةريرع ىلأ نع بیسلا نب ديعس نع ىرهزلا نع » هثدحي اممم ناف : نایفسا لیق . « واكو « اهوَح امو

 "هتعیس دقلو « يلب ىبلا نع ةنوميم نع سابع نبا نع شا دیبه نع » الإ لوقب "یره زلا تیام تل

 ارام هلم

 E E اشم بس ۹

 نا ردبع نب لا دبع عم م

 نا نع هللا دبع نب هللا دیبع نع باپش نا نع + كلام انثكدح هللا دبع نب زيزعلا دبع اشم — 60

 اهوقلأ : للاقق , نمس ىف تطقس ةراف نم وا یبلا لم » تل مهنع هلل یخر ةنوميَم نع سابع
 7 « هولك و « اوح امو

 مزجلا كرت هن اکو« ال وا كلا قرتفب له ىأ ( بئاذلا وأ دماج لا نمسلا ىف ةرافلا تءقو اذا باب ) هلوق

 رسلا وه اذه لمل و « ريغتلاب الإ سجنپ ال هنأ راتخم هنأ ىلع لدبام ةرابطلا ف مدقت دقو « فالتخالا ةوقل كلذ

 فالتخالا ناب ءوضولا باتنک رخاوآ ىف مدقت ( ةن ومیم نع) هل . لیصفتلاب ةرعشلا ین رب قیرط هداريإ ىف

 كاام ىلع فالتخالا كانم مدق و ,هيف امنابئ] حجارلا نآ و « همدعو دانسالا ىف ةنوميم تابثإ ىف یرهرلا ىلع هيف

 دنسم ىف حقوو هنع ةنيبع نبا بامصأ رثك  هدروآ اذکم ( اغوحامو اهوقلأ لاقف ) هلوق . هعاطقناو هلصو ىف

 الف ايئاذ ناك نو « هولكو اغوح امو اهوقل أف ادماج ناک نا ه ظفلب نابح نبا هچرخآ هقیرط نمو هی وهار نب قدسإ .
 لع وه كلذ نایفسل لئاقلا (نايفسل ليق) هلوق ۰ اف لوقلا فّاسو ةبيرغ ةنييع نبا ةءاور ىف ةدايزلا هذهو « هون رقت

 دواد وبآ ايلصو هذه رممم قيرط (غا هب ثدحي !رمعم نا) هلوق - هللع یف ء ذ كلذك « ىراخبلا خيش ىيدملا نبا

 لقتو « ةربره ىبأ ىلا روكذملا هدانساب رمعم نع قازرلا دبع نع امهالك اص نب دمحأ و ىناولحلا ىلع نب نسحلا نع

 نأب لمنلا مزجو٠ ةئومسم قيرط نم یرهرلا ةياور ظوفحملاو طع قيرطلا هذ_ه نأ ىراخيلا نع یذمرلا

 نع رمعم هب ثد_ح ارو : نسما لاق » ىلع نب نسملا نع هتیارر ىف دوأد وبأ لاق دقو « ناحمح نيقي رطلا

 دبع نع اص نب دحأ نع اضيأ دواد وبا هجرخأو « ةنومیم نه سابع نبا نع هللا دبع نب هللا ديبع نع ىرهزلا

 ني شيشخ نع یا ہذلا هجرخآ اذكو , ةن ومیم قيرط نم كل ذك رمعم نع ةيوذوب نب نحرلا ديع نع قازرلا

 ىنلا نأ انغلب » لاق بيسملا نب ديعس نع یرهزلا نع ها ور كيللا نأ لیغاسالا رکذو « قازرلا ديع نع مرصأ

 نوكو « الصأ ديمس نع یرهزلا ةياورل نأ ىلع لدي اذهو « ثيدحلا « دماج نمس ىف تمفو ةرأف نع لثس يلهب
 نع ءاج دقو « رخآ دانس هدنع 4 نوكيال نأ ینعتقبال ةأ ودم قب رط نم الا ىرهزلا نع هظفحي مل ةنييع نب نايفس

 ديعو ءهب رع نبأ نع ملاس نع ىرهولا نع رمع نب راوجلا دبع قيرط نم ىطقرادلا هجرخآ ثلاث دانس] هيف ىرهزلا



 ۹۹ ۵0۰ - ۵0۳۸ ثيدحلا
 ا ا س بي ل ب

 فيعض جرج نبا ىلا دنسلا نکل « كلاذك یرهرلا نع جرج نبا ةياور نم ءاجو : قولا لاق . هيف فلتخ رابجلا
 هنم هتم دقل و هلوقو « نايفس وه لئاقلا ( یرهزلا تمعسام لاق ) هلو . رمع نبا لوف نم هنأ ظوفحا و

 خيش ینیداا نب ىلع نع یبایرفلا رفعج نع ىليمامسالا ةياور ىف عقوو , طقف ةلوميم قيرط نم یا « ارام
 نبا وه سويو « كرابلا نبا وه ( هللا دبع ) هلوق . هئدبيو هدیعب ىرهزلا نم هانععس 6: نايفس لاق هيف ىداخبلا
 ناك ىرهزلا نأ ىف رهاظ ( حلا نمسلاو تيزلا ف تومت ) ةءادلا كح يف ىأ ( ةبادلا نع یرهزلا نع ) هلوق . ديذي
 تب دما لدتسا مث لا وسلا ىف كلذ ركذ هنال ؛ بئاذلاو هنم دماجلا نيب الو هريغو نمسلا نيب قرش ال محلا اذه ق

 ركذي ل هنالف دم اج لاو بئاذلا نيب قرفلا مدع امأو « حضا و هيلع سايقلا ىف هب هقاحلاف نمسلا ريغ امأف « نمسلا ىف

 اك بئاذلاو دماجلا نيب ةقرفتلا ىرهزلا نع ثيدحلا اذه ىف داز نم ةحس ىف حدقي اذهو « هب لدتسا ىذلا ظفللا ىف

 نبأ هححگ و اه ریغو یاسللاو دواد وبأ هجرخآ یرهزلا نع رمعم اور نم روپشم وهو . قحس] نع لبق رکذ

 مع « ليصفت ريغإ روعم نع لعالا دبع نع ةييش ىلأ نبا هجرخأف « هيف رمعم نع فلتخا هنأ ىلع , هريغو نابح

 ` ةرابطلا ىف هيلع هيبنتلا مدقتو ؛ دماج هن اب فبدلا ىف نمسلا فدو كلام نع مساقلا نا ةياور نم یاسفلا دنع غفو

 نا نع لاهتم نب جاجح ةءاور نم قبلا دنع اذکو . یرهزلا نع ىعازوألا ةياور نم دحآ دنع عقو اذکو
 قفل ةباور ىف تصق و یا ةداب زلا ىلع هينا مدقت و نامفس نع هدنسم ىف ىسأ طلا دواد و ا هج رخآ اذکو , ةئييع

 « مريغو ددسمو ىديملاو دحأ لثم هءامصأ ظافح نود ناف نع ليصفتلاب درفت هاو نایهس نع هب وهار نبا

 ى باوصلا نأ مدقت دقو « هيبأ نع ملاس نع یرهرلا نع ربع نب رابجلا دبع ةياور ىف اضيأ هيف ليصفنلا عقوو
 نم هيبأ نغ لاس نع ىرهزلا نع دييقتلا نأب ىل ربظي ايف كىملا هب لصفن, ىذلا اذهو « فوقوم هنآ دانسالا اذه

 سیل و « دماجلا ريغو دماجلا نیب هاوتف ىف یو ام اعوفم هدنع ناک ول هنال « اعونم هتياور نم قالطالاو « هلوق
 ةباغ ىف هنع كلذ ءافقت هرصع ىف سانلا ظفحأ ناك هنال ةءوفرملا ةلصفلا یرطاا ینن هلمل هقح ىف لاقي نم ىرمهزلا
 هجرخآ دقو ؟ال وأ ةئوميم هيف له انل ربظي مل نكل هدنسب ىنعي ( هللا دبع نب هللا ديبع ثيدح نع ) هلوق . دعبلا
 السم هركذف « ی ىنلا نع هللا دبع نب هللا ديبع نع ه هيف لاقف كرابملا نبا نع دامح نب میم قبرط نم ىليعامسالا

 سابع نبا رکذپ الوضوم نادبع نع یراخپاا نع ىربر فلا قیرط نم هقاسف . جرختسلا » ىف من بأ برغأو
 ثيدحلا اذج لدتساو , امالك هيف ركذو , نادبع نع ىراخبلا هجرخأ » لاتو فوقوملا نود عوفرملاب ةن وهيمد
 لوقو ىراخبلا رابتخأ وهو « ريغتلاب الإ سجني ال ةساجنلا هيف تلح اذإ عئاملا نأ دحأ نع نیتیاورلا یدحال
 ةمركع نع ةصفح ینآ نب ةراع نع ةياع نب لیعافا نع دمحأ جرخأ دقو , كلام نع ىحو ةيكلاملا نم عفان نبا
 لاق « هلك نمسلا ىف ناك اهرثأ نإ تلقف « امطوح امو ةرافلا ذخؤت : لاق نمس ىف تنام ةرأف نع لس سابع نبا نا د
 نع هيف لاقو رخآ هجو نم دمحأ هجرخأو . حيحصلا لاجر هلاجرو « تدجو ثيح تنام امنو ةيبح یهو ناكامإ
 « تام ثيح رقتسا مث « حورلا هيفو لاج اما : لاق ؟ هلك رجلا ف لاج سيلأ + هيفو ذوج هيف عقو تیز هيف رج
 هنأ ىلع « الو امو » هلوقب ىبرغلا نبا كسم دقو « هركذ مدقملا لیصفتا اب المع دماجلاو حاملا نيب روهمجا قرفو
 لاملا ىف هريغ هفاخل لقن امهم بناج ىأ نم لقن ول هنال « لوح هل نكي مل امئام ناک ول هنال : لاق ء ادماچ ناك
 مرح نبأ دجو < امبمويفمب لمع الف ةرأفااو نمسلا رکذ امآ و « لاق اذک , هلك هئاقأإ ىلا جاتحيف افوح ام ریصیف



N°دیصاا و حابذلا باتبك - ۷۷  

 طباضو « ريغتلاب الا سجنپ مل عئام ف باودلا نم رافا سنج ريغ عقو ولف ۰ ةراذلاب ةقرفتلا صغ هتداع ىلع
 نوکی امن] عئاملا ىف اهريثأت نأ له « تناف » هلوقب لدتساو . ءىش هنم ذخأ اذا ةغرسب دارتپ نأ روبجلا دنع عاملا

 لوق ال نم مزليف ؛ توملاب دييقتلا كلام ةياور ىف عقي لو« هرضی مل توم الب ,تجرخو هيف تعقو ولف هيف اهتومب

 . اضيأ روحا فلافت مزح نبا همزتلا دقو « ةايحلا ف یهو یجرخ ولو ريثأثلاب لوقي نأ ديقملا ىلع قلطملا لمح
 نب ءاطع لسرم نم ةبيش ىلأ نبا جرخأ نكل . قلي ام ديدحت ةحيح قيرط قدري ۸ ( املوح امو اهوقلأ ) هلوق
 كلام نع ناطقلا ىح ةياور نم ینطقرادلا دنع عقو دقو ۰ هلاسرإ الول ديج هدنسو فكسا| ردق نوكي هنأ راسي

 ام ىوقيف «اغوح امو » هلو نم ادماج هن وک ىف ربظأ اذهو « هب ىريف افوح ام روقي نأ صاف د ثيدحلا اذه ىف

 تافرغ ثالث هنم ذوع أملا ىف دييقتلا نم اطوفرم ءادردلا یا نه یتارطلا هجرخأ ام امأو « ین رعلا نبا هب كس

 الف امئام ناك نار » ةلصفلا ةياوزلا ىف هلوقب لدتسا و . عاملا ف ارهاظ ناكل تبث ولو « فیض هدنسف نیفکلاب
 همیب زاجآ و ةيعفاشلاک لك لا ريغ ىف هب عافتنالا زاجأ نم جاتحیف < .ىش ىف هب عافتنالا زوج ال هنأ ىلع « هوب رقت

 عفو ام مهضعب جتحا دقو , عئاملاو دماجلا نيب ةقرفتلا ىف هب اوجتحا مهناق  ثيدحلا ىنعأ  باوجلا ىلا ةيفنلاك
 هدنعو « هولك ات الو هب اومفتنا امئام نمسلا ناكنا » ربع نبا ثيدح ىف قهيبلا دنع رمع نب رابجلا دبع ةياور ىف

 رمح نبا نع عفان نع بويأ نع ىروثلا قيرط نم هدنعو . هفقو حيحصلا نأ مدقت دقو « هثم عرج نبا ةياور ىف

 « فوقوم هنأ الا نيخيشلا طرش ىلع دنسلا اذهو « ممدأ هب اونهداو هب اوحبصتسا » لاق تيز ف تعقو ةرأف ىف
 هبا و ر ف لوق : ةدمت اب ةفينح ىبأو ىعفاشلا نع ىك ىبرعلا نبا برغأو « نيملا ةرهاط ةرأفلا نأ ىلع هب لدتساو

 دحأ نع ىعازوألا ةياور ىف عقوو « لئاسلا ماجاپ تاياورلا رثكأ ىف كلذك وه 0۳. هللا لوسر لمس ) كلام

 يح ةياود ىف هلثمو ؛ ثيدحلا  ةرأف نع م هقا لوسر تتفتسا ابنا » :ةنوديم نع هظفل و « لأس نم نيبعن

 ۱ لعأ هقار « تتفتسا هن وميم نأ سابع نبا نع » ظفلب ینطقرادلا دنع كلام نع ناطقلا

 ةروصلا ىف لاو نوا تيسسإب - ۵
 . 'ةروصلا نت نأ رک هنأ ريع نبا نم » اس نع ةلظنح نع ىسموم نب هللا ديبع اشو - ۱

 « بّرضن نأ أَي ىبلا ی : ره نبا لاقو

 « ةروصلا بّرضن » لاقو لظنح نع ىزقنملا انث دح لاق ةبيتف مبان

 خأب اش ىبلا ىلع تلخد » لاق سنأ نع ديز ی ماشه نع ”ةبعش ان دح رديل ولا وبأ اشو - ۲

 «اناذآ ىف : لاق يح « اش مسی یأرف 4 درس ىف وهو کیا یل
 ىنعم وه ليقف ةمجعلاب خسنلا ضعب ىو « ةلمهملا نوكسو هلوأ حتفب ( مسولاو ) نيتحتفب ( ملا باب ) هلوق

 قروصلا ىف هلوقل ةلمهملاب انه باو لاف !ذه ىلعف « دسجلا رئاس ىف ةهجملاب و هجولا ىف ةلمهملاب ليقو ةلمهملاب ىذلا

 هلوق ٠ اهريغ نع اهزب#ل ةمالع ةميهلا ىف لمحي نأ هلصأو , اغلاب !ريثأت هيف روب “ىب -ىثلا لمي نأ مسولاب دارملاو

 ابف لمعت ىأ هلوأ مضب (معت نأ ) هلو ۰ ربع نب هلل دبع نبا وه لاسو « ىسمجلا نايفس نأ نبا وه ( ةلظنح نع )



 ۷۱ 6۰۲ - ۰۵4۱ ثيدحلا

 دارلاو ةدوص عج ءاه الب واولا حتفب « روصلا » نيعضوملا ىف ىنيمشكلا ةياور ىف ( ةروصلا ) هلوق . ةمالع

 فوقوملاب أدب ٠ روكذملا دنسلاب لوصوم وه ( برضا نأ مع ىنلا یبن : رع نبا لاقوز هلوق .هجولا ةروصلاب

 لمتحو « ىلوأ مسولا عنم ناك ب رضاا نع ىبنلا تبث اذإ 4 ال « ةهاركلا نم ركذ ام ىلع هب الدتسم عوفرملاب ین و

 ىف مسولا نعو هجولا ىف برضلا نع مقلب هللا لوسد یهن ه رباج تیدسح نم لم هجرخأ ام ىلا راشأ نوکی نأ

 لات ةيتف همب أت هلوق . ءهمسو نم هقا نعل : لاقف هبجو ىف مسو دق رام ېپ ىنلا هیلع س د هل ظفل قو « هجولا
 بيط تبن وهو زقاعلا ىلا بونم ؛ یاز فاقلا دعبو ةئكاس نون امجب فاقلاو ةلمهملا حتفب ( ىرقنملا انثدح

 هرخآو ةمومضم يج اهدعب نوتا ىوكسو یازلا حتف مث ءارلا نوكسو ملا حتفب شوجن زرملا وه لاقبو ؛ خیر

 ليقو ٤ ناعرلا زفتعلا ليقو « باذشلا وأ رامشلا وه شوج زراو « ءافخلا يف هلا 1 ءىثلا ريسفت اذهو « ةمجعم

 ناك تاقألا ىف نابح نیا لاقو : اهريغو قاسنلاو دمحأ هقثو ىنوكلا دمع نب ورع یزقنعلا مماو « ضخلا بصقلا
 ةدايزل اهركذ اتو « یراخیلا خویش نم ةبيدق نل حالصلا نبا دنع لصولا كح اهل ةمباتلا هذهو . زقنعلا عیب

 الوأ ترکذ امنوکل ةروصلا هتبا.ءر ىف ريمضلا ناف « برضت نأ » لاق ثدح یموء نب هللا ديبع ةءاور ىف فوذعا

 جرخأ دقو . هيبأ نع ملاس نع وهو روكذملا دنسلاب ديرب ةلظنح نع هلوقو ء كلذي هتياور ىف ىرتنملا حصفأو
 ظفللاو روك ذملا د: ]اب ةلظن> نع امهالك امہق رف ىدع 95 دو یرسا ن رشب قیرط نم ثيدحلا ليعامسالا

 ظفلب ةلظنح نع عيكو قيرط نم هجرخأو « برضت ةروصلا نع » ىرسأ| نب رشب اور ظفا نكل ' روكذملا

 قيرط نم اضيأ هجرخأو ؛ هجولا ىنعي « ةروصلا برضت نأ د هنع رخآ هجو نمو  مئاهلا هوجو برضت نأ »
 ةروصلا ىف ملعلا نع لأسي الاس : تعم ء لاق ةلظن»- نع امهالك ئزارلا نايلس نب قع و فاسرلا ینءهب ركب نب دمع

 لاق . هجولا ةروصا اب ىنعي « ةروصلا برضت نأ یبن اِ ېا نأ انغاب و « ةروصلا لعت نأ هرکی ربع نبا ناك : لاقف

 « کلا هيف ىنمملا ناكو رع نبأ لوق نم هنا لملا امأو ء ةروصلا برض هيف بارطضا ىلع هنم دنسلا ليعامسالا
 معالا فاو نم امإ و ىريسفت فطع امإ اماع معمولا هفطعو « ةجرتلا ظفلا ةقب اطاا ىه ةريخالا ةياورلا هذهو تلق

 نم ةنأ رهاظلا ناف «انغلب و » امف لاق ثيح ةريخالا ةياورلا ىلا بارطضالاب ىليعامسالا راشأو . صخالا ىلع
 ريصقت نم ىلوأ ريثكلا ددعلا عامنجا نكل لاصتالا ةرهاظ اهنأ ىرخالا تاياورلا فالخي السرم نوكيف لاس لوق

 دعب حيجرتلا رذعتي نأ بارطضالا طرش نآل حالطصالا ىف ابارطضا یمسیال اذه لثمو . مهل كحلاو هب رصق نم
 دق رام مک ىنلا نم د لاق رباج ثيدح احرص هجولا ىف مسولا ركذ ىف ءاجو . كلذك اذه ىمالا سیلو عملا رذعت

 لسمو قازراا دبع هجرخأ ءهجولا دحأ برضب الو هجولا دحأ ميال . اذه لمف نم قا نعل : لاقف هبجو ىف مسو

 ىلع مالكلا ىف دابجلا باتك ىف ىدألا هجو برض ىف ثحبلا مدقتو . رع نا ثيدحل ديج دهاش وهو . ىذمرتلاو

 سف نبا ىأ (ديز نب ماشه نع ) هلوق ٠ ةلثلا نعو ةميهلا رص نع ىلا باوبأ لبق مدقتو , ةريره بأ ثيدح

 « ةحلط ىبأ نب هللا دبع وهو همأ نم هوخأ وه ( هکسنحم ,] خأب ) هلوق . هدج وه ( سنأ نع ) هلوق ٠ كلام نبا
 ةلمبم أاهدعإ ةدحوملا حتفو ءارلا نوكسو ملا رسكب ( ديم ىف ) هلوق ٠ رخآ هجو نم سابللا ىف الوطم یتآیسو
 وهو زمهلاب « ءاش » ییمشکلا ةياور ىف ( ةاش مسي وهو ) هلوق . لبإلا عم هيف ىلخدأ منغلا نأكو لب الا ناكم

 نأ ىلع لدبام هيفو « هيلع مدق ىذلا ربظأأ مسی وهو » ظفلب سابللا ىف یتا ةياورلا ىف ىتأيسو « هایش لثم ةاش عج



YYدیماو حئابذلا باتک ۷۲  

 لوا فداصن مسفلاو لبالا مس ناك هنأكو 0 لب الآ رهظا ار دارلاو : نييححو حتما ةوزغ نم میحوج ر لعل كلذ

 لئاقلا ( هتبسح ) هلوق . اذه نم ءىث ناب ةقيقعلا ىف مدقن دقو . كلذ ريغ مس هآرر . ةاش مسی وهو سا لوخد

 مسولا نع لودملا وهو ةمجرتلا لع اذه ( اهناذأ ف ) هلوق مسم ةيآور ىف انيبم عقو درز نب ماشم ريمضلاو « ةبعش

 مثاجلا مسو زاوج ىف روب مجلل ةجح هيفو « هجولا نم تسيل نذآلا نأ هنم دافتسیف « نذالا ىف مسولا ىلا هجولا ىف

 هلعجو مثالا مسو خسنب ىعدا نم مهنمو « راثلاب بیذعتا نع ىهنلا موم: اكسمم ةيفنملا هيف فلاخو « ىكلاب

 لکت مل ایا مآ ريغب "لب وأ منهم مهتضعب حب ذف , ةمينغ موق باصأ اذإ ساپ سا ۳۷

 « موخر طا » قراسلا ةحيبذ ىف هم ركعر ”سواط لاقو . يالا دلا نع مفار ثيدحل
 ع 0 e 0 - م« یو ل 2 ۳۷۹۲.

 هيبأ نع 4عافر ù ةياهع نع قو رسم نب دعس انثدح صوخالا وأ اين لح دادم اشم ست ۳

 مدا ا ام ٠ لاقف 6 یکم أنعم سالو دغ “ودعلا یتا این : 2 ىنلل "تاق : لاق مدح ùU مفار ودج نع 2

 دف "را امأو «ملفض نسل امأ : كلذ نع من دحأسو « رفظ الو نس "نکي ملام « مولكف لا مارک ذو

 « ٌليخ مهعم نک: ملو « موقلا لئاوأ نم ”ريعب اهنم دن مث . هايشر_رشعب اريمب "ل دعو « مه مسقو ( تتنک اف
 « اذه لث اولعفاف اذه ابنم لف اف. شخ وا دباوأك دبا وأ ماهبلا هذ نإ : لاقف « هللا سیف مهسبلجر هامرف

 ةيامصأ سآ ريغب الب وأ اغ مبضعب ميذف) هلوق . ةميظع هزو هلوا حب ( ةمياغ موق باصأ اذا باب ( هلوق

 اهركذ ىتلا ةصقلا ف تخبط یا منا نم لك آلا منم بیس نأ ىلا یراخبلا نم ريصم اذه ( عفار ثيدحل لكؤق م

 مكتدحأسو 0 هيف هلوقو € ةحيبذلا ىلع ةيمسنلا باب دف كلذ ف ثحبأأ مدت دقو < مست ل امن وک جدخ ن عفار

 وبأ مزجو « قایسلا نم رهاظأا و هو < عتب ىنلا مالک نم وهو عوفرملا ةلمج نم هنأب یوونلا مرج « كلذ نم
 هلصاحام ركذو ¢ را یوار جيدخ نب عفار لوف نم جردم ناب «ماهيالاو مولا نایب باتک ىف ناطقلا نإ نسا

 هلوق دعب هنع هتاورىف لاق صوحالا ايأ نأو 2 عفرلا رهاظ ىلع هودروأ قورسم و دبعس نع ةأورلا زكأ نأ

 نغ هجرخأ دواد ابأ ناف بی وهو دواد ىبأ ةياورل كلذ تيفو «كلذ نع كثدحأسو مفار لاق د : « رفظ وأ ه

 هيف دواد ىبأ خیشو. اهتودب انه فصلا دنع اک هيف امأاو « عفار لاق م هلوق نتسلا خسف نم ءىش ىف سیل و ددسم

 نسلا ناف رفظااو نسلا ريغ » ظفلب اذه دعب ىذلا بابل ىف ىراغبلا هدروأ دقو . انه هيف ىراخبلا خيش وه ددسم
 ) هوحرطا : قراسلا ةديبذ ىف ةهرکعو سواط لاقو ) هلوق . عوفرم عيمجلا نأ ىف ادب رهاظ وهو « ملا مظع

 كلذ ىف محلا ناب مدقت و lie» امو اهاهرکف كلذ نع الحس اممآ» ظفلب امهب دح نم قازرلا دمع هلصو

 لبق قوتسم هحرش مدفت دقو حيدخ نب عفار تیدح فنصملا رکذ مث ةأرملا ةحسذ ىف

 ا بف 6 ممحالصا "داراف ۰ تف مهسب موضعي هاهرف 6 موقل ا "ون اذإ ساپ ترا ۳۷



 Vr لا

 كو بلا نع مفار ربط
 نب ةياهك نع قورسم نب دیمس نع *يفادطلا ديبع يب "ره انربخأ مالس نب دج ادع = 4 ۱ ت 53 35 1 0 5 ۰ ىإ

 "هامرف لاق « لبإلا نم ريعب دف رفس ىف علي یبلا عم انک, لاق هخ هللا ىضر جدخ نب مفار ه دج نع ةعافر

 و نرآ : لاق . یا "نوکب الف حبذن نأ دیر 3 رافسألاو ىزاغلا ف نوكن انا ءا "لوسراپ

 « ةشيملا ی رطلاو « مظع "نسل ناف « رتقفاو "سلا ريغ « لكف هللا مسا رك ذو ملا تا
 یجدشکلا ةاور ىف ) راج وبف مهحالصإ دارأف هلتقف مهسب مبضعب هامرف موقا ريب دن اذا باپ ) هلوق

 نب عفار ثيدح ف:مملا ركذ مث . موقلل عا ريمضو ريعبلا ىأ دارفالاب فلأ ريثب « هحالص » ةع ركل و « هحالضإ د

 هلوقو « ةجرلا هذه صوصخ ىف ثحب « ةأرملا ةحيبذ باب ه ىف یضمو ؛ هلبق ىذلا ىف هيلع هيبنثلا مدقت دقو « جدخ
 ىف ضئانتلا ىليعامسالا همزلأ دقو « زمطاب « رپنآ و باوصلار ىوارلا نم كش ربت وأ مدلا رپثآ ام : ةياورلا هذه ىف
 بيجأو : ةيكذتلاب دعتم امهنم الك نأ عماجلاو « نيتروصلا نيب قرفلا مدع لا راشآ و . اهلبق ىتلاو ةجرتلا هذه
 یر ىذلاو « سقي ىتح كاذ ذا هنامرحم اوبقومف هب اوصةخيل مشی ملام اوصذ ىلوالا ةصقلا ىف اوحبذ نيذلا نأب
 ةعفنملا هيلع توفت یرآ ةيشخ كلالل حالصالا يرطب ناكاذا كالا ريغ عذ أو ۰ دساف ىلوآلا ةصقلا ىف ا ىدمتلا قيرطب ناك اذا كلاما ريغ حبذ نأ ىلد ةمجرتلا هذهي هبن : رينملا نبا لاقو . اقرتفاف 5ل امل هتعفنم ءاقبإ دارآ ريمبلا
 دسافب سا

 اوركشاو مانقزَر ام تابیط نم اولك اونمآ نیا اأ اب ) ىلاعت وة ؛ رطضلا لك أ اپ - ۸
 ريغ رامضا نف للا ريغل هب "لأ امو ريزتملا ملو مدفوع کیاع مرح ام . نود "ابا منك نإ لا
 "مسا رک د ام اولكف ) هوقو ( مثإل فاحش ريغ ةصمْشم ىف رظضا نف ) لاقو € ةيلع من الف داع الو غاب

 الإ ری مرام يكل لطف دقو هيلع لا سا رک ام اولك اتال نأ مكسلامو . نینهم ون متنک نإ هيلع هلل
 العو لج هوقو ) نب طعم اب ما وه كبر نإ ؛ لع رغب مهسا وهاب قواضيلا اوك ناو « هيلا متر رطضا ام
 هناف ریزبخ_ محل وا احوفسم امد وأ نم نوكي نآ الإ « هم معاط ىلع ام رحم "ىلإ ىحوأ ايف دجآ ال لف و
 کسقزر امم اواکسف ) لاقو (مهحر روفغ كبر ناف داع الو غاب ريغ "رضا نف « هب هلا ريما لها ًاقسف وأ سجر
 "لم امو رب زنا محو م او ةنيلل ياع مارح امن . ن ودې ایل متنك نإ هللا ةمعن اوركشاو ؛ ایم الالح هلل
 © مهحَر روفغ فا ناف داعالو غاب ريغ “رضا نف « هب هللا ریش

 اهدحأ : نيمضوم ىف وهو كلذ ىف فال ىلا راشأ هنأكو ء ةئيملا نم یا ( رطضملا لكأ اذا باب ) هلوق

 یرابلا منا ۰ ٩ 6۸۰ -- م



YEديصلاو ابدل باتک هپ  

 هب لصي نأ وهف لوالا امأف . لكؤيام رادقم ىف ىناثلاو « لک 9) حابیل اف رارطضالاب فصولا حصب ىا احلا ىف

 « مايأ ةثالثب كلذ ديدحت ةيكل املا ضعب نعو « روما لوق اذه , هيلا ینعفی ضرم ىلا وأ كالملا دح ىلا عوجلا

 ىف ديصيل عوج نأ هل عرشف . هتكلهأل ءادتبا ابك أ ولف ةديدش ةيمس ةتيملا ف نأ كلذ ی ةكحلا : ةرج ىلا نبا لاق

 « نسحلا ةياغ ىف غلاب نسح تبث نإ اذهو , هاررضتيال ذثنمح اهم لك أ اذان ةتيملا ةيمس نم دشأ ةيمس عوجلاب هند

و ىدمتملاب ةداتف هرسف دقو < مثال فناجتم) ىلاعت هلوق ريت ىف ہرک ذف ىناثلا اماو
 هریغ لاقو « ینعم ريسف: وه

 ريغ عفوتيال نأ عبشلا زاوج لع مث. ةبآلا قالطال حجأرلا وهو ةداعلا قوف ,زيقو , قمرنا دس قوف لک اب نأ مثإلا

 ینتی ام عبشلاب دارملا نأ نيمرحلا مامإ ركذو « هدج نأ الإ عوجلا ىلع ىوق نإ عنتما عقوت ناف « برق نع ةتبلا

 ثيج رنعلا ةصق ىف رباج ثیدح ىف ام لکشتساو . مارح كلذ ناف خام رخآ ماعظل قبب ال ىح ءالنمالا ال حوجلا

 :ىلاعت هلوقل ) هلو ۰ اطوسبم هيف ثحببلا مدقت دقو « انمس ىتح ان أف لاق . اولكف متررظضا دقو » ةديبع وبأ لات

 ام ةع رک ةاود ف قاسو ؛ رذ یب! اذک ( هيلع مثل الف - هلوق ىلا - ک انقزرام تابیط نم اولک اونمآ نيذلا اجآ اب

 لک أي نأ هرفسب ىصاملا اومنف نایصعلا ىغبلا نم روهججلا لمجو ؛ ةتيلا لكأ ىف یا ( غاب هغ ) هوقو ؛ فذح

ف رطضا نف لاتو ) هلوق ۰ اةلطم مبضعب هزوجو : لكأب مث بوتي نأ هقب رط : اولاقو ةتلا
 ةعامجج ىأ ( ةمف ى

ز ( نينمؤم هن اب متنک نا هيلع هللا معا رک ذ ام اولکف : هلوفو ) هلوق ٠ لئام ىأ ( فناجتم ريغ )
 باور ف دا

 ء انه كلذ ركذ ةيسانم ريظت هو « ندتملا ىلا » ةخسأ یفو € هيلا متررطضا امال هلوق ىلا اهدعب ىلا ةيآلا ةمبرك

 . نيت ريخ الا نيتبألا ىف ديقملا ىلع قلطملا روهمجا لمحو ىصاملا ةتيلا لك أ زاجأ نم هب كسب" انه رارطضالا قالطاو

روفغ رل هلوق یهو ةیالا رخآ ىلا ةمزك ةياور ىف قاس ( امرع ىلا ىحوأ ايف دجأ ال لق : العو لج هلوقو ) هلوق
 

و . < رطضا نف إل هلوق وهو ةبسانملا هجو اضيأ ربظب كلذب و ( حر
 رسف ىأ ( اقاربه : سابع نبا لاقو ) هل

 اولکف : هلوقد ) ِهلوِق . هنع ةداط ىفأ نب ىلع قب رط نم ىتاربطلا دنع لوصوم وهو , قا ربملاب سوفسلا ضايع نا

 لوق ىلا یاهصلا اخدن ىف قاسو « نيقابلل طقسو ىليصالاو ةعركل انه تبث اذك ( ايبط الال- هلا كقزرام

 اف ركذي لو ةجرتلا هذه یراخبلا دقع : هريغو نارك را لاق ( ميحد روفغ هقا ناف هلوق ىلإ لاق مث ری زنخ)

 نوكي نأ لمتحم و . ایل نم اهيف قاس امب قتكاف : هطرش ىلع ئث هيف سهل اف درو ىنلا نأ ىلا ةراشا اثيدح

 ثيدح هطرش ىلع بابل اذهب قئاللاو ؛ هجوأ ىتاثلاو : تلق . باتكلا ضربت دنع ضعب ىلا كلذ ضب مناف ضيب

 یرخآ اقيرط هل را ذب نأ دصق هلعاف ۰ ربنملا ةصق ىف وباج

 دحا اهم قلعملا : اثیذح نيعستو ةلالث لع ةعوفراا فیداحالا نم ديصااو خابذلا باتيك لمتشا : ( همتا )

اهنم ررکلا « وصوم ةيفبلاو اثيدح نورشعو
 ؛ ائيدح رشم ةعبرأ صل اخلاو « ثادح نومیسو ةمسق ىنم ايفو هيف 

 كيدحو « هيف سابع نا ثيدحو « ةميهلا ريصن نأ نع ىبنلا ىف رمش نبا ثیدح ىو. اہ رخ ىلع ملم هققاو

 ىف رج نبأ ثيدحو < ةيلهألا رجلا ىف وربع نب مكاو سابع نبا ثيدحو . ةلثملا نع ىهناا ىف ديز نب هللا دیم

 لعا یاعتو هناحبس هقاو ءارثأ نودبرأو ةمبرأ مثدعب نا ةباحصلا نع راتالا نم هءا و. ةروهلا برض نه یا

 عساتلا ءرجلا مت

 ارخآو الوأ هق دحلاو ( ىحاضالا باتک ) هلوأو رشاعلا ها هقا ءاش نإ هلب و
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 سرت
 یرابلا حق نم عساتلا ءزجلا

 © نآرقلا لئاضف باتک - ) ٦٦
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۱1 

 مالا س 4٩۷6 متر

 لزن ام لوأ و ؟ یحولا لزن فيك
 برعلاو شیرف ناسلب نآرقلا لدن

 نآرقلا عمج

 هلو ىنلا باک
 فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ
 نآرقلا فيلأت
 اب ىنلا ىلع نآرفلا ضرعي لیںیج ناك
 "لب ىنلا بامصأ نم ءارقلا
 پاتکلاا ةحتاف لضف

 ةرقبلا ةروس لضف

 فکلا روس لضف

 حتفلا ةروس لضف

 دحأ هللا وه لق لضف
 تاذوعملا لضف

 نآرفلا ةءارف دنع ئالم او ةنيكسلا لوزن
 نيتفدلا نيب ام الا وب كرتي مل لاق نم

 مالكلا رئاس ىلع نآرقلا لضف
 لجو رع هللا باتکپ ةاصولا

 نآرقلاب نفتی مل نم
 نآرقلا بحاص طايتغأ
 هبلعو نآرقلا لمت نم مريخ

 بابلا ةصفص

 بلقلا رهظ نع ةءارقلا ۲۲ ۷۸
 هدهاعن و نآرقلا راکذتسا ۲۳ ۷۰۹

 ةمادلا ىلع ةءارقلا ۷4 ۳

 نآرقلا نايبصلا ململ ۲۵ ۸۴

 اذک ةآ تين لوقي لهو« نآرقلا ناسا ۲ ۶
 ؟اذکو

 ةروسو ةرقبلا ةدوس لوقب نا أساب ر ل نمف ۲۷ ۷

 اذکو اذک

 ةءارقلا فليترتلا ۲۸ مه
 ةءارقأدمع ۲4 ۰

 عیج رثلا ۲ ٠١

 ةءارقلاب توصلا نسح ۳۱ 4
 هريغ نم نآرةلا عم سإ نآ بحآ نم ۲۲ ۳

 كبح : "یراق "یرقلا لو ۳۳ هه

 ؟ نآرقلا ارت کیف ۳« هوو
 نآرقلا ةءارق دنع هاکبا ۳و ۸

 ,هب لکات وأ نآرقلا ةءارقب ايار نم مثل ۳۸ وه
 هنا ردع وأ

 کببولق هيلع تفلتتا اهنآرقلا اوءرقا م ۱

 ( اک دلا باتک- ۷ )
 ۵۷۰۰ تب ۵۰۱۳ مقر

 حاکسنلا ىف بیغرلا ۱ ۹

 جورتيلف ةءاملا نم عاطتسا نم ۲ ۹



 با ةمفص

۲ ۳ 

4 ۲ 

° 1160 

٩ ۹ 

۷ 8 >15 

۸ ۵۷ 

٩ ۰ ۰ 

٠١ ۱ 

١١ ۲۳ 

۱۲ ۶ 

۱۲ ۹ 

۱۳ ۹ 

۱ ۱ 

۱ ۱ 

 لى 1ك

۱۷ ۷ 

۱۸ ۵ ۸ 

۱٩ ۹ 

۲۰ 8 

۲۱ ۹ 

۳۲ ۰ ۰ 

۲۳ . ۲۳ 

۲6 ۳ 

۲۵ ۵ ۷ 

۲۷ ۹ 

۲۷ 1 

 ا ب
 بالا ةمفص ۰

 راغشلا ۲۸ ۲ مصيلف ةءابلا منم عطتسي مل نم
 ؟ دحأل اهسفن بت نأ ةأرملل له ۲٩۰ 4 ءاسنلا ةرثمك
 مرحتا جحاکن ۳. ۱۵ | ٠ ةاما جوزا ًاریخ لمغ وأ رجاه نم

 ارخآ ةعتلا حاکن نم يي هللا لوسد ىمن ۳۱ ١ یو ام هلف
 اصلا لجراا لد اهسفن ةأرلا ضرع ۳۲ ۱۷4 | مالسالاو نآرقلا همم ىذلا رسعملا جوز
 لهآ ىلع هتخأ وأ هتنبا ناسنالا ضرع ۳۳ ۱۷۵ | تش یجدز ىأ رظنا هحل لجزلا لوق

 ريخلا 1 اع كل لزا ىتح
 نم ةب متطرع اف مكيلع حانج الو م( ۸ ءاصخلاو لتبتلا نم هرکی ام
 ءاسنلا ةبطخ راكبألا حاكن
 جدا لبق ةأراا ىلإ رظنلا ۳۵ . ۰ تایثلا عورت
 ىلوب الإ حاكن ال لاق نم ۳۸ ۲ رایکسلا نم راذصلا جز”
 بطاخلا وه ىلولا ناكاذإ ۳۷ ۵۸ ريخ ءاسنلا ىأو حكسني نم ىلإ
 راغصأا هدلو لجرلا حاكنإ جم ۱۸٩ | مث هتيراج قتعأ نمو « ىرارسلا ذاضا

 مامالا نم هتنبا بالا جوز ۳٩ ۰ اهجوزت
 لو ناطاسا ۰ ۰ ابفادص ةمالا قتع لمج نم
 اماضر الإ بیثلاو رکسیلا عکسی ال 4۱ ۱ رسعملا وز
 هحاكسنف ةهراك هو هتلبا جوز اذل ٩ .۰ ٩۲ نيدلا ىف ءافک الا
 دود ةي رثلا لقملا جم وزن و لاما ف ءافك الا
 ةميقيلا وز" 4٩۳ ۷ ةأرما موش نم قتی ام
 ةنالف ىنجوز ىلولل بطاخلا لاق اذا 44 ۵۸ دبعلا تحت ةرحلا
 هبخآ ةبط ىلع بطخ ال 646 ۵ عبرأ نم رثك أ جورتي ال

 ةيطخلا كرت ریس ه5 ۱ ) مكنعضرأ قالا کتابو 2
 . ةيطخلا ۷ 60١ نيل وح دعب عاضر ال لاق نم
 ةيلولاو حاكسنلا ق فدلا برض 4۸ ۲ لحفلا نيل
 ةاحن نيتاتدص ءاسنلا اوتآص ( ۶6 ةعضرملا ةداپش
 قادص ريغبو نآرقلا ىلع جوزا ه۰ ۰ مرحي امو ءاسنلا نم لحي ام
 ديدج نم متاخو ضورعلاب رېلا ۵۱ 7 کروجح ىف قالا مكيئابدو
 حاكنلا ف طورشلا ه۲ ۲۱۷ | فلس دق ام الا نيتخآلا نيب اوعمجت ناو
 حاكنلا ىف لحت ال یا طورشا ۰۳ ۹ اهتنغ ىلع ةأرملا مکست ال
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 جودتهل ةرفصلا

 بنیزب يلب ینلا ةمث و
 ؟ جورتلل ىعدي فيك
 سورعلا نيد ىناللا ةوسنلل هاعدلا

 سدریلو

 وزخلا لبق ءانیلا بحأ نم
 نينس عسآ ینہ یهو ةأسماب یپ نم
 رفسلا ىف ءانبلا
 نارين الو بكرم ريغب دابثا اب ءانبلا
 ءاسنلا اهوحتو طاب لا
 امجوز ىلإ ةأرملا نيد ىتاللا ةوسنلا
 سورعلا ةيدملا

 اهريغو سورعلت بابثلا ةراعتسا

 هلهأ ىتأ اذإ لجرلا لوقي ام

 قح ةييولا
 ةاشإ ولو ةيلولا

 ضعب نم راک | ئاسن ضعب ىلع ملوأ نم

 ةاش نم لقأب موأ نم

 ةوعدلاو ةيلولا ةباجإ قح
 هلوسرو هللا ىصع دقف ةوعدلا كرت نم

 عارك ىلإ باجأ نم
 هريغو سرعلا ىف ىعادلا ةباجإ
 سرعلا ىلإ نايبصلاو ءاسنلا باهذ
 ؟ ةرعدلا قاأركش ىأر اذا عجري له

 مهتمدخ و سرملا ىف لاجرلا ىلع ةأرملا مايق
 سرعلا ىف ركسي ال ىذلا بارشلاو عيقنلا

 ءاسنلا عم ةارادملا

 ءاسنلاب ةاصولا
 آران مكيلهأو کسفنآ اوت

۱۰۰ 
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 مآ ثيدح : لهالا عم ةرشاعلا فس>

 میز
 امج وز لاحل هتنبا لجرلا ةظعوم

 اعوطتابجوز نذاب ةأرملا موص
 اج وز شارف ةرجابم ةأرملا تتاب اذا
 دحال ابجوز تيب ىف ةأرملا نذأت ال

 ةيذاب الإ

 رانلاو « نيك املا اهلخد نم ةماع ةلجلا

 ءاسنلا املخد نم ةماع

 جوزلا وهو ريشعلا نا رفك

 قح كيلع كجورا

 ابجوز تيب ىف ةيعار ةارلا
 ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا
 نت ویب ريغ ىف هءاسن يي ىنلا ةرجم
 ءاسنلا برض نم هرکی ام
 ةيصعم ىف ابجوز ةأرملا عبطت ال
 ازوشن ابلعب نم تفاخ ةأرما نإو

 لرعلا
 ارفس دارأ اذإ ءاسنلا نيب ةعرقلا

 اهترضا اهجوز نم اهموي بهت ةأرملا
 ءاسنلا نيب لدعلا

 بيثلا ىلع ركبلا جورت اذإ
 ركسبلا ىلع بيثلا جوزت اذإ
 دحاو لسغ ىف هئاسن لع فاط نم

 مويلا ىف هئاسن ىلع لجرلا لوخد
 ضرع نأ ىف هءاسف لجراا نذأتسا اذإ

 هل نذأف نيضغب تيب ىف

 ضعب نم لضفأ ةئاسأ ضعب لجزلا بح
 راختفا نم ىبني امو ؛ لئي ۱ م عبشأملا



 نم رهف ۷۸

 بابا ةحفص بابلا ةحفص

 قالطل اب ةرضلا ۱

 ثالثلا قالط زاجأ نم ( ۱ ةريغلا ۱۰۷ ۸

 هءاسبأ ریخ نم ° ۷ نهدجوو ءاسذلا ةريغ ۱۰۸ . ۰۵
 وأ 1 را او وأ كف راف لاق اذإ ¥ موو است خلاق لا نع ل هر انوفا نك دب

 هتبن ىلع 6 ی ام وأ 2 ربلا انا 9 لات عج

Seمارح لع تن نرمال لق نم. ہا  
 ( كل هقا لحا اه مرحت 1 ۸ ميو مر وذ الا ةارماب لجر نولخمال ۱۱۱ ۰
 حاکشا لبق قالطال ٩ م ساناادنع ةأر ا لجرلاولخع نأ زوج ام ۱۲ ۲

 الف یخ هذه هرکم وهو هنآمال لاق اذإ ۱۰ مب ةأرلا لع.هاسنلاب نیببیشتلآ لوخد ۱۱۳ ۰ ۳

 هيلع «یش ةبير ريغنههوحنو شبا ىلإ ةأرلا رظن ۱۱ ۹

 نارکسلاو هركلاو قالغالا ىف قالطلا ١١ ۳۸۸ نہا وحل ءاسالا جورخ ۱۱۰ ۷

 نایسنلاو طافلاو اهمآ و نونجماو دجسلا لاج ور انابج وز رلاناذثتسا ۰ ۳۳۷ ١5)

 هريغو كرشلاو قالطلا ىف عاضرلا ق.ا_فااىلإرظنلاولوخدلانملحام ۱۱۷ ۳۲۸
 ا - فيكو و : ۱۲ 1514| امجرزا اهتعنتف ةأرملا ةأرملا رشابتال ۱۱۸ ۸
 ةرورضلا هنع -- ی ۳ 0 هناسن ىلع ةليللا نا وطال لجرلا لوق ۹ ۹

 ديلا تحمل دا و ع ةفاحم ةبيغلا لاطأ اذإ اليل هلهأ قرطد ال ۱۲۰ ۳۴۳ ۰

 ةر, جوز یف يَ ىلا ةعافش رو ی. ماع سستا وأ موي نأ
 قتعأ نمل ءالولاامتأ واب ۰ دلولا بط ۱۲۱ ۱
 4 نم ؤي ىح تاكرشملا اوحک-:: الو 2 ۸ علك ةئمشلا طشتع و ةييهملا دحتسا ۱۲۲ ۲

 نیتدعو تاکرشلا نم لسا نم حاکن وو رہ €( نمتاوعبل الإ نی نيد الو ) ۱۲۳ ۴۳
 تحن ةينارسعنلا وأ ةكرشملا تلا اذا ۲۰ ۷۰ ( نم لا اوغلي م نذلاو ) ۱۲ ۶
 ىنرحلا وأ ىذلا ةليللا متس رعأ له هيحاصل لجرلا لوق ۱۳۲۰ ۶6

 ةمبرأ صبرت مهئاسن نم نولؤي نيالل ۲۱ ۰۵ 1
 رهشآ 4 قالطلا باتك- 58 2

 هلامو هلهأ ىف درقفملا كح ۲۲ ۹ ۳۳۲ نت
 لوق ةقلا عمس دق ىلاعت هللا لوقو رابظلا مب ممم نهدقلطف ءامنلا متقلط اذإ ىنلا ای اب ) ۱ 4٠

 ابجور ىف كلداعت ىتلا ( ةدملا اوصحأو نهتدعل
 دومالاو قالطا ف ةراشالا ۲« ءممهأ قالطلا كاذب دتعت ضناحملا تقلطاذإ ۷ هد
 : ۱ نومرب نيذلاو ىلاعت هللا لوقو ناعلا مم ؛م۸إ ةتأم] لجرلا هجارب لهو . قلط نم ۳ ۰۵



 1۷۹ نع رهف
 س سس مسا

 بابا دم بابا ةمنم

 نهدر قحأ نهتاومبو 44 ۷ موسفنأ الإ ءادمش محل نكي لو مہجاوزآ

 ضلاملا ةمجام 4۵ ۵ دلولا تب ض“رعاذإ وسب مو

 رهشأ ةمبرأ امجوز اء وتلا < م 6 نعاللا فالحإ ۲۷۷ 4

 ارثعو نعالتلاب لجرا أدب ۲۸ 0
 ةداحلل لحکلا يب ۰ نامللا دعب قلط نمو ءنامللا ۷۹ 4«

 ربطلا دنع ةداحال طفلا نه عز دجسملا ف نعالتلا مس. ۲

 بصعلا بايث ةداحلا سبلت يو وإ ةلبب يغب اجار تنك ول يي ىنلالوق ۳۱ مه«

 اجاوزآ نورذب و منم نوفوش نذلاو ه. ي٢ ةنعاللا قادص ۳۲ ه٦

 دسافلا حاكتلاو . ىنبلا رم ىو موي | «بذاك کحآ نإ نینالتنل مامإلا لوق . ۳ ۷

 ابلع لوخدلا ربا ه۲ ٥ ؟ بئ ات اجنم لبق

 اف ضرفي مل ىل ةمثملا هع ۵ نینعالتلا نيب قيرفتلا م4 هم
 ةنعاللاب دلولا قحاب ۳۵ ٠

 ( تاقفنلا باتک- 1٩ ) نيب ملا مامالا لوق ۲۱ ۱
 ۸۳۷۲ - 0۲۱ مقر ةدملا دعب تجوزت مع اثالث ابقلط اذل سب وب

 لمالا ىلعةقفنلا لضف ٩۷ ١ امس لف 6 جدز

J ۳۸ 0لايعلاو لهألا ىلع ةقفنلا بوجو ۲ ۰ اس نم ضیحا نم ٩ 

 ةا تق ةقفن 7 م

 د 10 ۳ یا نيلجأ لااا 00 ۳۹ 0

 يلوح نمدالوأ نضرب تادلاولاو زا 4 هو ةلالث نيسفن أب نصب یت تاقلطلار J 4۰ لع
 ( ةءاضرلا متي نأ دارأ نا نيلماك ۱ ( .ورت

 ةقفنوف« مجوز اع باغ اذإ ةأرلا ةققن 06 هءغأ یلامت تا لوقو سيق تنب ةمطاغةصق و هب
 ش دلولا نبوی نم نهوج رخال كبر هللا اوقتاو

 مجوز تيب ىفةأرملا لع ب ه.+| ایجوز نکس ىف اپلع یثخ اذ] ةفلطلا ۲ رو
 ةأرملا مداخ ۷ |٠٠٦ اما ىلع ودبت : وأ اجاع محق نآ

 هلهأ ف لجرلا ةمدخ ۸ ههب ةشحافب

 .ريغب ذخأت نأ ةأرمللف لجرلا قفني ملاذإ 4 هءوأ ىنهقا قتلخ ام نمتکی نأ نمل لحب الو «۲ هب

 فورمملاب اهدلوو اهغکی ام هيلع ۱ نپماحرآ

 :یرا# نا + ٩ ج م



 ةر وخلا 1

۸۰ 

 ةحفص بابا ةحفم

 م4( | ةقفنلاو هدب تاذ ىف ابجدز ةأراا ظفح ۱۰ ۱
 644 یورعااب ةاراا ةوسك ۱۱ ۲

 ot هداد ین اجوز ةأرملا نوع ۱۲ ۴
 ۰ هلهأ ىلع رسعلا ةقففن ۱۳ ۳

 o4۷ كلذ لشم ثراولا لعو ۱ 6

 04۷ | لاف اعایض وأ الك كر نم : ب یہا لوق ۱۵ هذه

 0۸ نهریغو تایلاولا نم عضاراا ۱ ٩

4۸ 

 9 ) ةمعطالا باتک ۰ 3

 ۱ هوا - ۵۳۷۳ مقر

 ۱ کانقزر ام تاویط نهاولك ۱ ۷
 ۲ نيملاب لک لاو ماعطلا لع ةيمستلا ۲ ۱

 هيلي ام لک 9ا م ۳
 90۴ ان هبحاص عم ةعصقلا لاوح ملت نم 4 ۶6

 4 ةيهأرك هنم فرعي

 96 هريغو لک الا ف نمیتا 6 ٩

 e عيش ىتح لکأ نم ۹ ٩
 ¥oo ع یخعالا ىلع سيل ب ۴

 9۹۸[ رةلاو ناوخلا ىلع لكألاو ققرملا زنخلا ۸ ۰
 5 قیوسلا ۶4 ٩

 فا « هل یمسی یتح لک ای ال  ینلا ناکام ۶ ٠١

 وه ام لعیف

 7 نيزثالا نكي دحاولا ماعط ۵ ١١

 5 د>او ىعم ق لک اي نمؤملا ۲ ۹

 3 اكتم لكألا ۰ #١

 ں۹ | ذینح لجعب ءاجل ىلاعت هللا لوقو ءاوشلا 9 ١4

۲ ۱۵ 4 
۳۹ 

۰۰ 

 سربف

 طقالا

 ريعشلاو قاسلا

 محللا لاشتنا و سما

 دضعلا قرعت

 نيكسلاب محلا عطق 7

 اماعط عقب ىنلا باع ام

 نولک اب ةباحأو ىنلا ناک ام

 ديلا

 بنجلاو فتكلاو ةط ومسم ةاش

 :fs ف نورخش فلسلا ناك ام

 هريغو محللاو مامطلا نم مرافسأو
 سیا

 ماعطلا رڪذ

 مدالا

 لسعلاو یوللا
 ءایدلا

 وه لبقأو ماعط ىلإ الجر فاضأ نم

 ةدئاملا ىلع هبحاص ىلإ مدق وأ لوان نم
 اعيش

 ءاثقلاب بطرلا

 ارم دی نبی ینا مق


